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perfect house

Remkes beeld & geluid
brengt perfectie in
alle toonaarden
Een perfect huis is pas een perfect thuis als het helemaal naar wens is. Met je favoriete meubels
en kunstobjecten, in jouw kleuren en met finishing touches die jouw persoonlijkheid weergeven.
Beeld en geluid zijn daarbij onmisbaar. Of je nu van klassiek en cultfilms of van jazz en actiefilms
houdt; het moet perfect klinken en perfect kijken. Overal. Remkes beeld & geluid biedt deze perfectie, tot in de kleinste details.

Bij binnenkomst van de recentelijk geheel verbouwde zaak aan de

meer dradenbrij. En het moet gezegd: de domotica-oplossing die

Aalsterweg in Eindhoven is het direct duidelijk: naast beeld en ge-

Robert Remkes laat zien is een toonbeeld van eenvoud. Met een

luid draait bij Remkes beeld & geluid alles om kwaliteit. Kwaliteit

handzaam touchscreentablet dirigeert hij bijna nonchalant de totaal-

met een hoofdletter K. In de smaakvol ingerichte speciaalzaak vindt

beleving in de gehele zaak. De boxen gaan op mute, Cars 2 verschijnt

de kritische liefhebber van beeld en geluid alles wat hij zich kan

op de beeldschermen, het licht dimt en we nemen ook nog even een

wensen. Op topniveau, met gerenommeerde namen als Bowers &

kijkje op de bewakingscamera’s. Een veilig gevoel hoort tenslotte ook

Wilkins, Marantz en Classé, maar zeker niet alleen bestemd voor de

bij die prettige totaalbeleving. Net als behaaglijkheid, dus ook de

happy few. Ook voor een relatief low-budget oplossing heb je bij

temperatuur is met één touch aangenaam te regelen. “Het kan zelfs

Remkes voldoende fraaie keuze, of het nu een luidsprekerset of een

nog makkelijker”” zegt Remkes terwijl hij zijn iPhone voor zich neer-

- uiteraard ultraplatte - televisie betreft. “Wat de door ons gevoerde

legt. “Control 4 - zoals dit slimme besturingssysteem heet - is namelijk

merken met elkaar verbindt is de kwaliteit: die is altijd optimaal,

even simpel te bedienen vanaf iPod, iPhone en iPad.” Dat blijkt. Bin-

ongeacht de prijsklasse. Onze klant verdient niet minder. Daarom

nen luttele seconden is de speciale app opgestart. De logica van het

hechten we tevens veel belang aan betrouwbaarheid en flexibiliteit.

systeem gecombineerd met de duidelijke icoontjes zorgt ervoor dat

Ook daarin blinken de door ons gekozen merken uit.” Aan het

je direct snapt wat je moet doen om je audiovisuele wens van het

woord is Robert Remkes, eigenaar en uiteraard gezegend met enor-

moment te vervullen. En dus schalt een moment later Alice Cooper

me passie voor alles wat met beeld en geluid te maken heeft.

uit alle boxen. In geweldige kwaliteit.

De speakers verstoppen zich in de blinde muur

Alle controle in eigen handen “Met Control 4 heb je

Dat flexibiliteit, naast kwaliteit en betrouwbaarheid een steeds gro-

ook zonder technische kennis letterlijk alle controle in handen”,

tere rol speelt, heeft alles te maken met onze veranderde lifestyle.

zegt Remkes met zichtbaar genoegen. “Het zeer betaalbare basis-

Waar ‘vroeger’ elke ruimte in huis haar specifieke afgebakende func-

systeem is heel simpel te installeren. Het enige wat je feitelijk no-

tie had, wordt nu steeds meer ‘all-round’ gewoond. En integraal

dig hebt is een pc met internetverbinding. Vervolgens kun je Con-

genoten van al die fijne dingen van thuis, met een hoofdrol voor

trol 4 naar eigen inzicht uitbreiden. De meer uitgebreide systemen

beeld en geluid en met een kritisch oog en oor. Van woonkamer tot

die echt een luxe totaaloplossing bieden, vergen logischerwijze

keuken en van badkamer tot tuinterras. Vanzelfsprekend denkt Ro-

wel een professioneel oog. Naast onze eigen expertise maken we

bert Remkes hierin graag met de klant mee. Samen met zijn bevlo-

daarom gebruik van de vakkennis van andere deskundigen. Zoals

gen team van elkaar perfect aanvullende specialisten. “Of het nu

bijvoorbeeld Hevac Control die de totale installatie van dit inte-

om één kamer of een volledig huis gaat, wij voorzien alles compleet

grale besturingssysteem uitvoert. Precies volgens de wens van de

van beeld en geluid. In de vorm van interieurversterkend design, of

klant zorgen we er samen voor dat hij vanuit zijn luie stoel letterlijk

juist subtiel geïntegreerd, zoals de in een blinde muur verstopte

alles wat met beeld en geluid te maken heeft kan bedienen. Zo

stucspeakers. Of een in de vloer verzonken beeldscherm. Het liefst

wordt je perfecte huis echt je perfecte thuis.”

worden we daarom zo vroeg mogelijk bij een project betrokken.
Zodat we, samen met de (binnenhuis)architect, de meest optimale

Remkes beeld & geluid

oplossing kunnen vinden. Optimaal in alle opzichten.”

Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven

Toonbeeld van logische eenvoud Flexibiliteit betekent

Tel: 040 – 223 37 90

ook groot gemak. Geen gedoe met tig afstandbedieningen en nog

www.remkesbeeldengeluid.nl
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