Smart,
Reliable,
Technical.

Vision

Slim

Slim ontwerp tot in het kleinste detail van onze producten.
Slimme installatie. Installateurs hebben slechts twee handen.
Daarom zorgen wij ervoor dat u geen octopus hoeft te zijn om
onze producten te installeren.

Beugelvinder
Voer een deel van het onderdeelnummer van
de flatscreen in. U krijgt dan een korte lijst met
montageopties.
Kabelzoeker
Stel in 30 seconden vast welke kabel u nodig heeft.
Techconnect-configurator
Hulp nodig om te bepalen welke onderdelen u
nodig heeft om een frontplaat samen te stellen?
Geen probleem.

Betrouwbaar

Betrouwbare leverancier
Wij negeren uw e-mails niet als u hulp nodig
heeft. Wij reageren snel.
Betrouwbare voorraad
Wij doen er alles aan om alles wat u nodig heeft
op voorraad te hebben, en wij meten ons succes;
in 95% van de gevallen hebben wij wat u nodig
heeft.
Betrouwbaar product
Levenslange garantie. Wij vergelijken onze
betrouwbaarheid met die van andere fabrikanten
zodat we niet hoeven te gissen. Wij weten dat
onze producten uiterst betrouwbaar zijn.

Technisch

Technische medewerkers
Zij kennen de producten en weten met welke
problemen installateurs te maken kunnen krijgen.
Technisch product
Ons productontwikkelingsteam probeert altijd
technische grenzen te verleggen om installateurs
producten te bieden die de oplossing
eenvoudig maken.
Eenvoudige installatie door middel van design
Onze producten zijn ontworpen door AV-technici
en kunnen op locatie worden aangepast.

Locaties van hoofdmagazijnen
van Vision
Florida

Verenigd Koninkrijk

“

Tsjechische Republiek

Sydney

We zijn geobsedeerd door details, dus als u een
manier ziet waarop we een bepaald product
kunnen verbeteren, laat het ons dan weten.
Uw suggestie wordt persoonlijk behandeld en
u ontvangt onmiddellijk een reactie.

”

Stuart Lockhart, Managing Director

Wereldwijd wordt voor ruim 300.000
vergaderruimten gebruik gemaakt van de
uiterst betrouwbare producten van Vision.

Vision heeft zichzelf getest in vergelijking met een
aantal van de grootste elektronicafabrikanten ter
wereld en staat bekend om bewezen betrouwbare
producten.
Het woord BETROUWBAAR is bij ons een
sleutelwoord; we hebben een passie voor het nóg
betrouwbaarder maken van onze producten.

Heeft u feedback die ons kan helpen onze
producten te verbeteren, dan horen wij die graag!

vav.link/nl/garantie

www.visionaudiovisual.com

