Billede, Lyd & IT
+10 år / +1000 referencer
FlexCabling ApS har mere end 10 års erfaring med distribution af billede og lyd,
og mere end 1000 reference boliger og erhvervsbyggerier fra lejligheder til sygehuse.
Måden hvorpå vi ser fjernsyn, streamer film, lytter til musik og lader os informere er i konstant forandring,
det gælder såvel i hjemmet som på jobbet og i enhver bygning generelt.

FlexCabling Home

FlexCabling Enterprise

[ All IoT ]

Det fleksible og fremtidssikre
netværk, som håndterer alle
hjemmets multimedia signaler,
herunder antenne, kabel tv, Internet,
hdmi, lyd, m.m., i én og samme
installation.

"Enterprise" tager over hvor "Home"
ikke slår til, bl.a. når der ønskes tv
distribution i større netværk,
streaming af info tv til flere skærme
og individuelt multimedia indhold til
få eller mange brugere.

Multirumslyd til bolig og erhverv,
som “stand alone” eller “custom
install”, hvor alt lyd integreres i
byggeriet.
WiFi og App baseret.
Fleksibel og ubegrænset.

www.flexcabling.dk

www.flexcabling.dk

www.alliot.dk

Aldrig har det været så vigtigt at
integrere fleksible og fremtidssikre
IT og multimedia installationer i
byggeriet som nu.

I samarbejde med globalt
markedsledende producenter
udvikler vi løsninger baseret på
streaming af billede og lyd.

Det er blevet populært som aldrig
før at benytte smartphones og
tablets som musikafspiller, også når
det gælder bygningsintegreret lyd
og musik “custom install”.

Vi bygger boliger og ejendomme
som ofte holder i 100 år. Derfor bør
ethvert byggeri udstyres med en
tidssvarende infrastruktur.

www.cabletime.com

TV og Internet udbyderne lancere
konstant nye teknologier, og former i
disse år morgendagens
forsyningsnet, som stiller helt nye
krav til bygningens infrastruktur.
I FlexCabling udvikler vi løsninger i
løbende dialog med de største TV &
Internetudbydere i Danmark.

Sådanne løsninger resultere ofte i
en meget kort tilbagebetalingstid, da
vi i samarbejde med dig fokusere på
reducering af driftsomkostningerne.
Konkret har vi erfaret at vores info
skærms løsninger ofte er
tilbagebetalt på blot et år,
sammenlignet med driften af
vedligeholdelseskrævende løsninger
med PC’er ved de enkelte
infoskærme.

Vi udvikler multirums løsninger som
bygger på åbne teknologier, således
at du ikke begrænses i anvendelsen
af din yndlings musik App.
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