Remkes beeld & geluid

SPECIALIST IN
TOTAALOPLOSSINGEN
Kristalhelder geluid en haarscherp beeld kunt u het beste in alle rust ervaren bij
Remkes beeld & geluid. Naast een zorgvuldig samengesteld aanbod van apparatuur voor
Hiﬁ en Home Entertainment, realiseert het bedrijf ook totaaloplossingen voor het interieur,
onder andere met domotica- en multiroomtoepassingen. Uw perfecte beeld- en geluidservaring
ligt binnen handbereik.

“Wij práten niet alleen over onze producten,
maar laten deze ook zien en uiteraard horen”
Bezoekers van Remkes beeld & geluid worden er meteen hartelijk
welkom geheten door een van de vriendelijke adviseurs en krijgen
alle gelegenheid om zich te oriënteren in de 250m² grote ruimte.
De showroom heeft een moderne en ruimtelijke uitstraling, met
wit-, zwart- en aardetinten. Opvallend is vooral het warme karakter, getuige de inspirerende kunst aan de wand, heldere presentatie
van producten en de knusse opstellingen van twee zithoeken, waar
bezoekers heerlijk ontspannen kunnen genieten van specifieke hifiopstellingen. Wie behoefte heeft aan meer privacy, kan voor het
ultieme bioscoopgevoel terecht in de speciale surroundstudio en voor
het samenstellen van zijn of haar ideale stereocombinatie in de nabijgelegen hifistudio.

Waarmaken
Of nu een set nieuwe luidsprekers moet worden aangesloten op
een bestaande hifiset, of de realisatie van een compleet nieuwe surroundopstelling is gewenst, Remkes beeld & geluid kan u adviseren
over de beste én meest betaalbare oplossing. De prijzen voor bijvoorbeeld luidsprekers variëren er van 99 euro tot 12.000 euro per stuk,
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terwijl versterkers verkrijgbaar zijn vanaf 299 euro tot exemplaren
van 25.000 euro. “We hebben een zeer breed pakket met een goede
omloopsnelheid. Alle producten die hier in de showroom staan zijn
gloednieuw”, aldus eigenaar Robert Remkes. Zijn gemotiveerde team
van experts begeleidt klanten niet alleen bij de verkoop van deze producten, maar komt ze ook persoonlijk aansluiten bij de klanten thuis.
“Onze klanten hebben altijd één contactpersoon, die niets anders
doet dan waarmaken wat hij heeft beloofd.”

Ervaren
Naast de verkoop van losse componenten, zoals hoogwaardige hifiapparatuur (Rotel, Classé Audio, Marantz), luidsprekers (Bowers
& Wilkins, Monitor Audio, Boston Acoustics), versterkers, dvd- en
Blu-rayspelers, iPod docking stations en tv-meubels, is Remkes beeld
& geluid ook gespecialiseerd in het combineren van producten tot
een totaaloplossing voor het interieur. Zo komen klanten met nieuwbouw- of verbouwplannen steeds vaker naar de Aalsterweg 108 in
Eindhoven. “Vaak in het beginstadium, zodat we de (binnenhuis)
architect, aannemer of elektricien tijdig kunnen voorzien van de

juiste adviezen”, benadrukt Robert, die de mogelijkheden van zijn
producten regelmatig demonstreert in de showroom of in een aparte
spreekkamer. “Wij práten niet alleen over onze producten, maar laten deze ook zien en uiteraard horen.”

Het beste advies
Als voorbeeld noemt hij het besturingssysteem Control4. Hiermee
kan de gebruiker vrijwel alle apparatuur in zijn woning met elkaar laten communiceren; van muzieksysteem tot verlichting en gordijnen.
Toonbeeld van gebruikersgemak is ook het draadloze muzieksysteem
Sonos, waarmee iemand overal in zijn woning de audio kan besturen,
muzieknummers kan streamen vanaf zijn iPod of iPhone en in elke
kamer naar muziek kan luisteren. Dankzij vernieuwende producten
als deze, het kwalitatief hoogstaand werk dat het bedrijf levert en de
eerlijkheid waarmee ze haar klanten altijd te woord staat, is Remkes
beeld & geluid uitgegroeid tot een vertrouwd adres voor liefhebbers
van perfect beeld en geluid. “Maar wij hebben ook veel plezier in ons
werk”, besluit de goedlachse eigenaar. “Ik ben ervan overtuigd dat je
alleen dán het beste advies kunt geven.”

Remkes beeld & geluid
Aalsterweg 108, 5615 CJ Eindhoven
Tel: 040 - 223 37 90, Fax: 040 - 223 37 91
info@remkesbeeldengeluid.nl,
www.remkesbeeldengeluid.nl
twitter @RemkesBnG
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