emondo

Emondo maakt de integratie van moderne Hifi en Video apparatuur in je woonomgeving
gemakkelijker. Hoe? Door meubels te ontwikkelen die tot op de millimeter aan je wensen en
apparatuur worden aangepast.

CUSTOMIZE
Je ideale HiFi en TV meubel

De 5 belangrijke redenen voor een emondo meubel op maat:
4 Creeër de perfecte basis voor al je apparatuur
4 Voorkom een wirwar aan kabels,
4 Verhoog het bedieningscomfort
4 Verbeter de prestatie van je apparatuur
4 Stijlvol in ieder interieur

Door de ontwikkelingen die ‘Smart industry’ biedt ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor een optimale
integratie van apparatuur in de woonomgeving.
Met behulp van de modernste 3D software ontwerpt, fabriceert en levert emondo HiFi en TV meubels die
volledig aan je wensen worden aangepast. Maatwerk tot op de millimeter dus.
Profiteer ook van deze slimme productie, want hierdoor biedt Emondo niet alleen unieke meubels, maar ook

‘Customizing’

TV geluid verbeteren?

Het 'customizen' van je favoriete HiFi en TV meubel is

Een soundbar die onzichtbaar wordt weggewerkt achter

helemaal van deze tijd. Onder het motto ' iedere

een klep met luidsprekerdoek. Deuren aan de

installatie is anders, dus elk meubel ook' ontwerpt,

achterkant zorgen voor optimale bereikbaarheid. Door

fabriceert en levert emondo speciale AV meubels.

de keuze uit ‘ trendy’ en klassieke kleuren zorg je voor

Je kiest zelf voor een ideale indeling, afmeting en kleur.

een stijlvolle uitstraling.

Bovendien maak je het meubel van je keuze complete

Het volledige optie overzicht? www.emondo.nl/opties

Geinspireerd door apparatuur

met een scala aan opties Je eigen meubel customizen?

Heel wat audio video liefhebbers kampen in toenemende

Ga dan naar www.emondo.nl/modellen

mate met het probleem van integratie van apparatuur in
hun woonomgeving. Emondo biedt met ‘customized’ audio
4 Maak een keuze uit kant en klare ontwerpen

Opbergoplossingen op maat; speciaal voor beeld- en geluidapparatuur

maatwerk voor een serieprijs!

video meubels een oplossing en weet het wegwerken van
apparatuur te combineren met stijlvolle maatwerk AV
meubels. Kies voor een eigen afmeting, kleur en indeling.
Maak je meubel bovendien compleet met een scala aan
verrassende opties.

“

‘Iedere installatie is
anders;
elk AV meubel
ook’

Tel daarbij op de toegevoegde waarde van begeleiding
door emondo en de ervaren audio video dealers en je hebt

I: www.emondo.nl

zomaar je ideale AV meubel gevonden.

E: info@emondo.nl
T: 06-31973583

Offerte aanvraag
Om de keuze voor je persoonlijk ideale meubel

Kabel-spaghetti' voorkomen?

makkelijker te maken hebben we een handige

Wat je in eerste instantie niet ziet is de geïntegreerde

keuzehulp ontwikkeld. Door het beantwoorden van

technische ruimte. Als onderdeel van een verantwoord

enkele vragen worden alle factoren die van invloed zijn

kabelmanagement biedt dit handige opbergvak plaats

op het uiteindelijke ontwerp overzichtelijk in kaart

aan je NAS maar ook aan netadapters, stekkerdozen en

gebracht. Niets wordt over het hoofd gezien.

bekabeling. De plaats van deze onmisbare ruimte?

Op basis van de aangeleverde informatie ontvangt je

Onzichtbaar aan de achterkant van het meubel of vanaf

binnen een aantal werkdagen een 3D ontwerp met

de voorzijde bereikbaar achter een klep voorzien van

vrijblijvende prijsopgave. De keuzehulp is vindbaar op:

gasveren.

www.emondo.nl/mijn-ideale-meubel

