
Vision 
Een soundbar integreren? 

Emondo maakt de integratie van moderne 

audio en video apparatuur in je woonomgeving 

gemakkelijker. Hoe? Door meubels te 

ontwikkelen die tot op de millimeter aan je 

wensen en apparatuur worden aangepast. 

Voor filmliefhebbers

De Vision wordt speciaal gebouwd voor 

filmliefhebbers die hun TV geluid willen 

verbeteren met een soundbar.

De emondo Vision biedt de mogelijk om een 

soundbar te integreren en deze bovendien aan 

het zicht te onttrekken. 

Want, de klep met gasveren wordt standaard 

voorzien van akoestisch luidsprekerdoek. Door 

het meegeleverde ophangsysteem hang je de 

Vision bovendien strak aan de muur op.

De 5 belangrijke redenen voor een 

emondo meubel op maat:

 Creeër de perfecte basis voor al je apparatuur

 Voorkom een wirwar aan kabels,

 Verhoog het bedieningscomfort

 Verbeter de prestatie van je apparatuur

 Stijlvol in ieder interieur
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HET VOORDEEL

VAN MAATWERK
Kies zelf je ideale afmeting,
indeling en kleur

Specificaties emondo Vision:

Basis afmeting: 1.25 x 42 x 45 cm (lxhxd)

Kleur: Platina wit

Kleur luidsprekerdoek: naar keuze

 Klep met gasveren: ja

 Akoestisch luidsprekerdoek: ja

 Ophangsysteem: ja

 Kabeldoorvoer: 1 stuk

Gratis levering en montage: ja *

Ophangen niet inbegrepen

Prijsindicatie: € 1350,- inclusief 21% BTW
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Je eigen AV meubel ontwerpen?

De emondo Vision geheel aan je wensen laten aanpassen? Kies je voor een 

andere kleur, indeling of afmeting? Opties toevoegen? Door inzet van de 

handige keuzehulp worden alle factoren die van invloed zijn op het 

uiteindelijke ontwerp overzichtelijk in kaart gebracht. Niets wordt over het 

hoofd gezien. Op basis van de aangeleverde informatie ontvangt je binnen 

een aantal werkdagen een 3D ontwerp met vrijblijvende prijsopgave. 

Zie ook: https://emondo.nl/mijn-ideale-meubel/

* levering in Nederland m.u.v. de waddeneilanden
* op beganegrond of bereikbaar met lift. Montage op locatie tegen meerprijs.

Luidsprekerdoek; leverbaar in vele kleuren
zie: https://emondo.nl/luidsprekerdoek/

9https://emondo.nl/emondo-vision/

Je soundbar uit het zicht?

Kies voor een klep met luidsprekerdoek


