
Staan de kastdeuren altijd open om je 

apparatuur te kunnen bedienen? 

Integreer dan het Remote IR Package.

Het resultaat? Bedien je apparatuur met 

je eigen infrarood afstandsbediening met 

de deuren dicht.

www.emondo.nl/remote-ir-package

 

BELANGRIJKE REDENEN OM JE

  HUIDIGE MEUBEL TE VERVANGEN:

1.  Verbeter de prestatie van je apparatuur;

2.  Voorkom een wirwar aan kabels;   

3.  Kies voor veiligheid;        

4.  Verhoog het bedieningscomfort;      

5.  Kies zelf je ideale indeling, afmeting en kleur;

6.  Kies uit vele modellen en opties;    

6
[    ]   IR ontvanger ingebouwd

I: www.emondo.nl      |      E: info@emondo.nl      |      T: 06-31973583

8 Een indrukwekkend TV geluid? 

Je wilt het geluid van je televise verbeteren om optimaal van je favoriete film of 

muziekconcert te genieten? Of je nu kiest voor een soundbar, actieve luidsprekers, een 

stereo- of een HOME CINEMA set, het past allemaal moeiteloos in een EMONDO TV 

meubel.

                                                                                            www.emondo.nl/soundbar-tv-meubel

MIX & MATCH 
JE IDEALE HIFI EN TV MEUBEL

8 De variëteit aan audio video apparatuur wordt steeds groter. Wie zijn apparatuur 

overzichtelijk in een HiFi en TV meubel wil opbergen staat daarom voor een hele 

uitdaging. EMONDO, specialist in maatwerk HiFi en TV meubels, biedt de oplossing. 

Customized opbergsystemen, geïnspireerd door audio video apparatuur, die tot op de 

millimeter worden afgestemd op je specifieke wensen en apparatuur.

em ndo o
Maatwerk tot op de millimeter

Innovatief en stijlvol

4 Technische ruimte    

4  Remote IR Package     

4  Frame of klep met luidsprekerdoek

4  Soundbar of ‘centre’ integratie    

4  Soft-close lades    

4  Deuren aan de achterkant    

4  Ingebouwde TV lift  

4  Pootjes en handgrepen

4  Kabeldoorvoeren     

4  Greeploos

4  Hangend of staand

4  Klep met gasveren    

[   Kies voor een eigen indeling, afmeting en kleur   ] 
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BEDIENINGSCOMFORT

HIFI EN TV MEUBELS 

MET VERRASSENDE OPTIES:

Inclusief MONTAGE SERVICE en levering in 
Nederland op begane grond, m.u.v. waddeneilanden

*

CINEMA DE LUXE: 
leverbaar vanaf  € 1290,- *  

TEEVEE 
leverbaar vanaf  € 990,- *  



ORGANISEER 

JE AUDIO VIDEO INSTALLATIE 

“Tijdens de ontwerpfase maakt EMONDO gebruik van innovatieve 3D ontwerpsoftware 

die direct is gekoppeld aan een moderne CNC productielijn. Hierdoor kies je voor een 

kwalitatief hoogwaardig AV meubel dat tot op de millimeter op maat is ontworpen.” 

Nog een belangrijk voordeel? Wij leveren maatwerk voor een serieprijs ...

Maak je multimedia meubel helemaal af door een keuze uit één van 

de ‘trendy’ kleuren. Hoogglans wit, kalk wit of Sand Orleans Oak? 

EMONDO biedt alle keuze vrijheid om desgewenst elk paneel van 

een andere kleur te voorzien.  

www.emondo.nl/kleuren

Het 'customizen' van je eigen HiFi en TV 

meubel is hellemaal van deze tijd. Wil je 

ook zelf je ideale HiFi en TV meubel 

ontwerpen? Je eigen indeling, 

maatvoering en kleurstelling bepalen? 

Kies dan voor een emondo HiFi en TV 

meubel op maat. 

Met de handige keuzehulp ontwerp je in 

3 stappen je nieuwe HiFi en TV meubel 

dat aansluit bij al je wensen. 

www.emondo.nl/mijn-ideale-meubel

TRENDY KLEUREN

HANDIGE 

KEUZEHULP

Is je TV een storend zwart vlak? 

Met slechts één druk op de knop 

verdwijnt je televisie in een emondo TV 

lift meubel. Door een geluidsarm tv lift 

systeem, dat als optie kan worden 

ingebouwd in je nieuwe TV lift meubel, is 

het mogelijk om je televisie net zo 

makkelijk weer omhoog te ‘toveren’ als je 

televisie gaat kijken.

 www.emondo.nl/tv-lift-meubel

LAAT JE TELEVISIE

UIT HET ZICHT VERDWIJNEN

Je bent op zoek naar het ideale meubel 

om je apparatuur in op te bergen? Valt 

het niet mee om zo'n meubel te vinden? 

Bezoek dan www.emondo.nl/modellen 

en laat je inspireren door de vele kant 

en klare modellen.

KANT EN KLARE 
MODELLEN 

8  Een wirwar aan kabels voorkomen?
De geintegreerde technische ruimte is een absolute ‘must’ in elk HiFi en TV 

meubel. Deze handige opbergruimte is een belangrijk onderdeel van een 

verantwoord kabelmanagement en biedt plaats aan je stekkerdozen, netadapters 

en overtollige bekabeling. Wel zo veilig en overzichtelijk ...

www.emondo.nl/technische-ruimte

THE BOXX 
leverbaar vanaf  € 1390,- *  

CINEMA 
leverbaar vanaf  € 890,- *  


