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Zie Displays is al ruim acht jaar 
 specialist en  leverancier van  digitale 
(LED en LCD)  systemen. 

Daarnaast is Zie Displays  adviseur 
en leverancier op de volgende 
 gebieden van  communicatie:

•	 Digital Signage
•	 Contentverzorging
•	 Webdesign
•	 Online marketing

LED videowall
van de specialisten

Exclusieve kwaliteit
De door Zie Displays gebruikte LED is een klasse A 
LED en is zo geselecteerd dat deze voldoet aan de 
strengste eisen. Mede hierdoor zorgen onze video   walls 
voor een bijzondere beeldervaring: een  schitterend, 
egaal beeld met een uitmuntende witbalans.

Alle overige elementen waar onze LED videowalls 
mee worden opgebouwd garanderen eveneens een 
exclusieve kwaliteit waardoor een lange levensduur is 
gegarandeerd.

Opbouw in modules
De LED videowalls worden modulair opgebouwd en kunnen worden 
geleverd voor zowel binnen- als buitentoepassing. Afhankelijk van de 
 toepassing worden de modules naadloos op een stalen frame gemonteerd 
zodat	een	uniform	beeld	ontstaat.	De	LED’s	zijn	geïntegreerd	in	kleinere	
submatrixen, die waterdicht zijn ingegoten. Deze submatrixen zijn 
water dicht op de voorzijde van de modules gemonteerd. 

Compleet - inclusief software
 9 Presentaties middels laptop/PC;
 9 Beelden/presentaties via DVD;
 9 Beelden live vanuit de camera (met de optionele video-

processor).

Zie Displays LED videowalls worden geleverd inclusief software 
voor het bewerken en uploaden van eigen tekst, beeld, video. 
De software:
•	 Kan overweg met alle veel voorkomende tekst, beeld, media 

en videobestanden; 
•	 Heeft programmeer- en agendafuncties; 
•	 Wordt geleverd inclusief Nederlandstalige handleiding 

LED videowall module



Montage en constructieve voorzieningen
Zie Displays kan in alle gevallen de LED videowall voor u 
 installeren. Per situatie bekijken we of extra  constructieve 
voorzieningen een rol spelen. Doorgaans doen wij dit 
op  basis van nacalculatie, of bezichtigen wij vooraf voor 
een  offerte op maat. Voor de LED videowall is een frame 
 benodigd. De kosten voor dit frame zijn afhankelijk van de 
grootte van de videowall. 

Referentie: winkelcentrum Zuidplein 
Zie Displays heeft een LED Videowall van maar liefst 66  vierkante  meter 
geplaatst op de gevel van het winkel centrum Zuidplein in  Rotterdam. 
Op het scherm zijn diverse reklame uitingen te bewonderen van
lokale en landelijke adverteerders. Wij zijn bijzonder trots 
het grootste scherm van Nederland in de binnenstad 
te hebben verzorgd!

Referentie: Fred Janssen 
 autobedrijf
AutogroepFred Janssen heeft de 
onder scheiding beste Opel dealer 
van Nederland ontvangen van GM 
Europa. Naast deskundigheid op 
autogebied speelt ook communicatie 
een grote rol voor dit bedrijf.

Zie Displays heeft Fred Janssen 
een LED videowall van ca 2x1.5 
 meter geleverd. De videowall voldoet 
 helemaal aan wensen, op opvallende 
wijze	worden	afbeeldingen	en	video’s	
getoond.

Voorbereiden stroom en datapunt
Op de locatie van plaatsing dient vooraf aan de installatie binnen twee meter van het LED video-
scherm en van de aansturings PC een stroomvoorziening aanwezig te zijn. Eveneens dient vooraf bij 
ons bekend te zijn vanaf welke locatie de aansturing geschiedt. 
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Zie Displays kan vele  (gereno m -
meerde)  bedrijven tot haar  klanten   -
kring  rekenen. Een kleine greep:
•	 Ahoy  Rotterdam
•	 Ikea
•	  Holland  Casino
•	  Informatie  Beheer Groep
•	  Ballast Nedam
•	  Unilever
•	 KLM
•	 BP Nederland
•	 INHolland 
•	  Hogeschool van  Rotterdam  
•	 Universiteit Leiden 
•	 Diverse  ministeries, 

architecten bureaus en 
 gemeenten
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