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vogel’s Products B.v.
eindhoven, nederland

innovating the Audio/video experience

vogel’s – europees marktleider 
vogel’s Professional
Vogel’s is expert en Europees marktleider in plaatsingssystemen voor audio- en 
videoapparatuur.  Systematische innovatie, doordacht design en uiterst hoge kwaliteit 
zijn reeds meer dan 30 jaar de pijlers van de organisatie. Van ‘s werelds eerste 
luidsprekersteun in 1973 tot en met geavanceerde LCD bevestigingsoplossingen 
vandaag. Een weg die zich kenmerkt door een gestage stroom ontwikkelingen en 
innovaties, gericht op het plezier en het comfort van consumenten en professionals. 
Hiervoor ontvingen we reeds internationaal toonaangevende prijzen. Momenteel 
ontwikkelt, produceert en verkoopt Vogel’s  plaatsings- en bevestigingsoplossingen 
voor LCD/Plasma-displays, projectoren, audio- en video-apparatuur en luidsprekers. 
De LCD Headrest Support en de introductie van Projectie Scherm Verf zijn de recentste 
bewijzen van onze toonaangevende rol in de markt.   

De Professional producten van Vogel’s worden gekenmerkt door de naadloze  
integratie van technologie, gebruikersgemak, veiligheid, kwalitatief ontwerp en 
duurzame constructie. U vindt de Vogel's Professional producten op een grote 
verscheidenheid aan locaties, zoals vliegvelden, stations, conferentiezalen, 
winkelcentra en restaurants. Kijk voor meer informatie op  
www.vogels.com/professional.

Creëer een unieke oplossing voor uw flat displays met TVskin™. Neem contact 
op met Vogel's of een van onze professionele partners om de mogelijkheden te 
bespreken. Er wordt dan in samenwerking met u een ontwerp op maat gemaakt. 
Zodra u het ontwerp heeft goedgekeurd, wordt uw eigen TVskin™ gemaakt. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via tvskin@vogels.com,  
of via uw plaatselijke Vogel’s partner.

Uniek concept



vogel’s – europees marktleider 

TVskin™

Uw display in eigen sTijl



tvskin™ versterkt 
uw communicatie en 
interieurconcept. 
tvskin™ zorgt voor een unieke behuizing voor uw flat displays, 

eventueel met uw bedrijfslogo, kleuren en huisstijl. Zo zet u uw 

merknaam in de spotlight en vormen uw displays een geheel met  

uw interieur. 

laat uw boodschap opvallen 
In het algemeen zijn digitale displays het eerste wat opvalt als u een winkel betreedt. 
Tevens vormen zij een belangrijk onderdeel van uw interieur en communicatie 
concept. TVskin™ creëert behuizingen op maat voor digitale displays waardoor uw 
boodschap direct de aandacht trekt. De TVskin™ kan ook ingezet worden voor co-
brandingdoeleinden. Een extra voordeel van het vermelden van de bedrijfsnaam op  
de TV-behuizing, in plaats van op het scherm zelf, is dat er zo meer ruimte over blijft 
voor content en reclame uitingen.

optimaliseer uw interieur
Digitale displays vormen een essentieel element van het interieur van bedrijven binnen 
de recreatie- en hospitalitybranche. TVskin™ biedt u de mogelijkheid om uw flat displays 
naadloos aan te laten sluiten op uw interieur door middel van een op maat gemaakte 
behuizing voor uw displays. Hotels en congrescentra kunnen zo hun elektronische 
displays op stijlvolle wijze integreren, waardoor de rest van de inrichting nog beter tot 
zijn recht komt. Speciale TVskin™-oplossingen kunnen ontworpen worden om extra 
bescherming te bieden in bepaalde situaties. Zo kan een robuust model met metalen 
behuizing en veiligheidsglas de displays beschermen tegen vandalisme. Om de displays 
te beschermen in een specifieke omgeving kunnen speciale features geïntegreerd 
worden in het ontwerp.

Vrijwel alles is mogelijk met de TVskin™. Laat ons weten wat u nodig heeft en wij 
ontwerpen en creëren met alle plezier een oplossing die aan uw behoeften voldoet. 



oplossingen op maat
We kunnen een TVskin™ creëren voor iedere unieke toepassing. We kunnen specifieke kleuren, materialen en vormen gebruiken om uw corporate identity of uw interieur te 
optimaliseren. Indien nodig is het mogelijk een computer of DVD-speler direct in te bouwen in de TVskin™ voor de weergave op het scherm. Ook webcams en USB poorten kunnen 
worden geïntegreerd in de TVskin™.

De juiste uitstraling voor een clubhuis

Informatiedisplays in de lobby van een hotel

Oplossing op maat voor een café

Speciale bescherming met veiligheidsglas voor een fabrieksdisplay Identiteit voor casinodisplays

Digitale displays in een receptieruimte



RetRo clAssic

cUBicARt

goud Zwart Zilver

tvskin™ stijlen

TVskin™ biedt vier basisstijlen: 
• Retro voor de uitstraling met kenmerken uit het verleden
• Classic voor een tijdloze uitstraling
• Art voor stijlvolle elegantie 
• Cubic voor een strakke, no-nonsense look 

Elke stijl wordt uitgevoerd in duurzame materialen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen 
intensief gebruik in detailhandel en industriële omstandigheden. Kabels worden weggewerkt 
in de TVskin™. Ieder ontwerp past op de standaard componenten van het assortiment van 
Vogel’s, wat assemblage en installatie gemakkelijk maakt. De TVskin™ wordt gemaakt van 
eenvoudig schoon te maken materialen. Indien er onderhoud gepleegd moet worden aan het 
display, kunt u eenvoudigweg de TVskin™ openen en aan het werk gaan. 

Op de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de verschillende beschikbare 
kleuren en afwerkingen.

voorbeelden van Art frames 



tvskin™ componenten
Een basis TVskin™ bestaat uit een voor- en achterzijde en display interface.

keuze in plaatsingssysteem 

Plafondsteun vloerstandaard wandsteun

Een basis TVskin™ bestaat uit de volgende onderdelen:
1. TVskin™ voorzijde
2. Interface
3. TVskin™ achterzijde

1. tvskin™ voorzijde (Display) 2. interface 3. tvskin™ achterzijde

TVskin™ is te combineren met de modulaire componenten van het Vogel's 
assortiment. U kunt kiezen uit verschillende plafond- en wandbevestigingen en 
vloerstandaards. Ieder component is vervaardigd uit duurzame materialen die  
een stabiele en veilige steun geven, dag in, dag uit. Onze kwaliteitsprodukten  
zijn eenvoudig te installeren en onderhouden. 



BRAnD A

BRAnD BmeRRy chRistmAs

De TVskin™ kan uitgevoerd worden in iedere gewenste 
kleur. U kunt dus een specifieke logokleur gebruiken of een 
achtergrondkleur die bij uw huisstijl past. Er is ook een aantal 
houtafwerkingen beschikbaar. 

logoplaatsing

We kunnen verschillende fronten ontwerpen voor uw 
TVskin™ die u kunt inzetten bij speciale promoties. Zo kunt 
u bijvoorbeeld een speciaal front laten maken om het WK 
Voetbal te promoten of voor een speciale promotie van een 
specifieke leverancier.

materialenDeze fronten kunnen van goedkoop materiaal worden 
gemaakt en kunnen gemakkelijk worden bevestigd en 
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

extra opties
thema Full colour

Boodschap submerk

verwisselbare fronten

tvskin™ opties

kleurenspectrum

kleuren
U kunt uw logo, in overeenstemming met uw huisstijl, 
op iedere plaats op de TVskin™ afbeelden. Als uw logo 
normaal gesproken in de rechter bovenhoek is afgebeeld, 
kunt u het ook rechtsboven op de TVskin™ plaatsen, of 
daar waar uw logo het beste tot zijn recht komt.

Er is een breed assortiment materialen dat gebruikt kan 
worden voor uw TVskin™, waaronder houtafwerkingen, 
plastic, metaal, of zelfs leer. De TVskin™ kan op maat 
gemaakt worden van ieder gewenst materiaal.  

Wit eiken
Natuurlijk eiken
Mahonie
Metallic zilver
Polycarbonaat (in alle kleuren)

Er zijn verschillende optionele items die ingebouwd 
kunnen worden in de TVskin™, waaronder een computer of 
DVD-speler, webcams, USB poorten, koelunit en speakers. 
Een andere optie is een robuust ontwerp met een metalen 
behuizing en veiligheidsglas om de display te beschermen 
tegen vandalisme. Beschermende skins voor speciale 
omstandigheden kunnen ook ontwikkeld worden. 
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meer bruikbare pixels,
meer rendement

tvskin™

Display

Display

42" display zonder gebruik van tvskin™

42" display met gebruik van tvskin™

TVskin™ maakt het mogelijk om uw branding op de skin te plaatsen in plaats van in 
het beeld. Dit scheelt behoorlijk wat pixels, die weer verkocht kunnen worden als 
advertentieruimte. Bovendien brandt het logo niet in. En de impact van uw branding 
wordt met TVskin™ vergroot.

maak maximaal gebruik van uw 42" display


