
Fra din professionelle AV-leverandør.

Levende kommunikation og innovative løsninger.

[Case] VOLA - perfektionisme og minimalisme



Levende kommunikation
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I 1999 flyttede Vola A/S ind i nye lokaler på Chr. 

Nielsens Vej 3 i Horsens og i 2008 blev et helt nyt 

tiltag præsenteret - VOLA Academy. Med ønsket 

om at give kunden den perfekte oplevelse med 

VOLA danner akademiet i dag de perfekte rammer 

om udvikling og fremme af et inspirerende og in-

novativt samarbejde. I dag sælger VOLA ikke blot 

produkter, der er trendsættende på markedet og 

en kilde til inspiration for arkitekter og designere, 

men bidrager også med f.eks. ny, opdateret viden 

om montering og servicering af VOLA-armaturer til 

gavn for VVS-installatører, medarbejdere samt in-

ternationale salgsselskaber - og i sidste ende den 

enkelte kunde.

Et unikt arkitektonisk udtryk
Den smukke bygning afspejler VOLA-produkternes 

minimalistiske formsprog. Arkitekturen er stram og 

stilren og materialerne få og enkle. Det var således 

af yderste vigtighed at det arkitektoniske udtryk 

blev respekteret, da akademiets auditorium og fire 

mødelokaler skulle udstyres med AV-udstyr. VOLA 

kendte i forvejen AVC og da de var yderst tilfredse 

med samarbejdet var det helt nærliggende også at 

lade AVC stå for det nye projekt. AVC’s projektde-

signer Morten Boelskifte, som er en meget visionær 

person med respekt for arkitektur og en massiv 

erfaring med AV-installationer, var den helt rigtige 

person til at løse opgaven. 

Elegante løsninger  
og værdifulde muligheder

Indretningen i VOLA Academy er præget af stor 

fleksibilitet og funktionalitet. Detaljerne er gen-

nemarbejdede og den spartanske indretning ken-

detegnes af perfektionisme og stilsikkerhed. Alt 

bidrager til at give bygningen det særlige eksklu-

sive præg, der karakteriserer VOLAs produkter. 

Perfektionisme, minimalisme og høj kvalitet kende-

tegner også de AV-løsninger AVC har leveret. Med 

fokus på detaljerne er f.eks. projektorerne indbyg-

gede med hejsemekanisme i listeloftet, skærme er 

indbyggede i vægge, højttalere er integrerede i 

lofterne eller de er valgt i elegant design og place-

ret diskret på vægge.

Brugervenligheden har også været i fokus og derfor 

er der valgt en fuldt integreret Crestron-løsning 

hvorfra projektor, lærred, lyd og lys styres. Funktio-

naliteten er naturligvis også i højsædet og AVC har 

designet AV-løsningerne i de fire mødelokaler til at 

kunne anvendes både som separate systemer og 

til at kunne lægges sammen alt efter behov. Når 

f.eks. skillerummene mellem lokalerne skydes fra 

og de bliver til et stort lokale kan man vælge at vise 

samme indhold på alle projektorer og skærme m.v.

Et langvarigt samarbejde
I 1999 stiftede VOLA for første gang bekendtskab 

med AVC som AV-leverandør. ”Vi har en rigtig god 

mavefornemmelse med AVC og har bestemt ikke 

haft noget at sætte en finger på. De er gode at 

sparre med og Jesper Mikkelsen, vores kontakt hos 

AVC, gør et supergrundigt og effektivt forarbejde, 

som gør at løsningerne virker upåklageligt. Det er 

jo også derfor vi holder fast i dem” siger Thomas 

Pedersen, IT support VOLA.

casE

Nyt akademi med aV-løsninger i høj kvalitet
I 2008 blev et nyt akademi præsenteret og sløret løftet for hvordan VOLA A/S ville sætte sit præg 
på fremtiden. Tiltaget gjorde VOLA til en inspirationskilde for arkitekter og designere og tillige en 
særdeles værdifuld sparringspartner, som bidrager med up-to-date viden.
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Lokalerne kan lægges sammen eller benyttes hver for sig alt efter formål.
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