u i t va a rt

Beeld-, geluid- en
lichttechniek
in goede handen
Een hele zorg minder tijdens een uitvaart
Het geeft rust als u in voorbereiding en uitvoering van een uitvaart met al
uw wensen en vragen over audiovisuele techniek bij één bedrijf terecht
kunt. Dat kan bij SLR uit Beusichem. Wij kunnen u alle zorgen uit handen
nemen die te maken hebben met beeld-, geluid-, en lichttechniek.
Om een persoonlijke invulling te geven aan een uitvaart zijn mooie technieken in te zetten.
U kunt denken aan het vertonen van foto’s op een scherm, een geluidsinstallatie met accu op
locaties waar geen stroomvoorziening aanwezig is, het (subtiel) uitversterken van een muziek
ensemble, het opnemen van een CD met toespraken van de sprekers voor later, mooi belichten
van de kist en/of omgeving of het vertonen van de plechtigheid via een videoverbinding in een
tweede ruimte.

“Wij nemen u de
technische zorgen uit
handen, werken met
de beste kwaliteit
techniek, ervaren
technici en wij denken
graag met u mee.”

DE SCHAKEL T U S S EN MEN S EN T ECHNIE K

SLR is een professioneel bedrijf dat haar wortels heeft in de theatertechniek. Sinds 1999
verzorgen we de techniek op zeer uiteenlopende evenementen, in grote theaters en op kleine,
sfeervolle locaties. Vakkennis, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog
in het vaandel. Daardoor is SLR ook bij een uitvaart een erg fijn bedrijf om mee samen te
werken. Wij leveren daarbij altijd maatwerk. In een persoonlijk gesprek denken we graag met u
mee over de technische uitvoering van uw wensen en passende personele ondersteuning.
U kunt bij SLR ook terecht voor de verhuur van losse apparatuur of voor advies, verkoop en

“Met SLR hoef ik nergens
meer over in te zitten:
keer op keer bewijzen
ze hun professionaliteit,
bieden ze uitstekende
kwaliteit en service.
SLR snapt heel goed waar
het in een uitvaart om
draait. Een zorg minder
voor mij en een zorg
minder voor de familie.”
– Peter Bos,
Karakter Uitvaart

vaste installatie van audiovisuele systemen. Wij leveren maatwerkoplossingen voor uw
aula of uitvaartcentrum waarbij betrouwbaarheid en bedieningsgemak als uitgangspunt worden
genomen. We leveren de juiste apparatuur bij uw vraag en bieden ondersteunende service.
SLR beschikt over de vakkennis, de beste apparatuur en ervaren technici om alle mogelijke
wensen van u en de nabestaanden vorm te geven, op elke locatie. Wij zorgen er
natuurlijk voor dat de techniek tijdens de uitvaart vlekkeloos verloopt. Technici van SLR werken
nauwkeurig en discreet.

De voorbereidingen voor een uitvaart moeten snel kunnen verlopen.

SLR Theater- en

We zijn daarom goed bereikbaar, leveren binnen 12 uur een passende

Presentatietechniek

offerte en gaan direct aan de slag.

Speulmanweg 7
4112 ND Beusichem

Op www.SLRtheatertechniek.nl vindt u meer informatie over de diensten

0345- 520 860

die wij kunnen leveren aan u als uitvaartondernemer.

info@SLRtheatertechniek.nl
www.SLRtheatertechniek.nl

