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LED VISUALS B.V.
VERHUUR

Dan bent u bij LED visuals B.V. aan het juiste adres. Wij beschikken over een gigan-

tisch verhuur assortiment direct uit voorraad leverbaar. Ons gespecialiseerde ver-

huurteam zorgt voor het transport, opbouw, afbouw en de aansturing. Het gehele 

traject wordt professioneel door ons gerealiseerd.

LED visuals B.V. is specialist in de verhuur van modulaire 

LED schermen en mobiele LED schermen. Wenst u een LED 

scherm te huren voor een actie, evenement, festival, beurs, 

bedrijfsgelegenheid of promotiecampagne?
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ONZE

Service

Laagste prijs garantieOns team
Onze verhuur specialisten zijn op het gebied van LED sch-

ermen echte experts. Op locatie wordt het LED scherm 

opgebouwd naar uw wensen. Vervolgens wordt het LED 

scherm geïnstalleerd en wordt er een uitgebreide training 

gegeven over alle ins- en outs van het LED scherm en de 

aansturing hiervan. Na einddatum komen wij weer langs 

om het LED scherm af te bouwen. Tijdens de huurperiode 

zijn wij ten alle tijden beschikbaar voor eventuele vragen. 

Heeft u een scherpere prijs ontvangen van een concul-

lega? Wij vergelijken de offerte en u ontvangt van ons een 

tegenbod! Gezien ons brede assortiment aan verhuursch-

ermen en zeer lage bedrijfskosten, kunnen wij de klant 

scherpe tarieven garanderen. Wij streven ernaar om de 

scherpste verhuurtarieven van Nederland en België aan te 

bieden voor zowel mobiele als modulaire LED schermen. 

”SCHERPERE OFFERTE ONTVANGEN? WIJ VERGELIJKEN DE OFFERTE 
EN U ONTVANGT VAN ONS EEN TEGENBOD!”

Wij richten ons op een lange termijn relatie met onze klanten. Om dit te bereiken is het 

noodzakelijk om kwalitatieve LED schermen aan te bieden. Onze verhuur LED schermen 

zijn uitsluitend uit de Pro Series met een krachtige helderheid, haarscherpe beeldkwaliteit 

en stabiele duurzame componenten. Tijdens een evenement of promotiecampagne is een 

storing het laatste wat u wilt. Daarom zorgen wij voor een extra kwaliteitscontrole nadat 

de LED schermen op locatie zijn geplaatst. Hiermee sluiten wij een eventuele storing of 

defect zo goed als uit. Mocht dit toch voorkomen, dan zijn wij direct bereikbaar via onze 

24/7 support afdeling. 
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Modulaire LED Schermen
Unieke, dynamische evenementen hebben allemaal één ding gemeen: Ze beginnen met een 

goede visie. Welke materialen gebruikt u om ervoor te zorgen dat uw evenement dwingend, 

opvallend en onvergetelijk is voor de aanwezigen? LED scherm verhuur is één van de snelst 

groeiende gebieden in de live productie- en evenementenindustrie. Het toevoegen van een 

persoonlijkheid en dimensie aan uw evenement is nog nooit zo makkelijk geweest als nu.

LED displays oftewel modulaire LED schermen zijn op te bouwen in 

elke gewenste afmeting, vorm en opstelling. Of het nu gaat om een 

klein podium met een LED scherm van 10 m² of om een gigantische 

LED wall van 300 m², met modulaire LED schermen zijn alle denk-

bare situaties mogelijk.
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Pro SPX series
Onze modulaire LED schermen worden opgebouwd uit panelen van 500x500mm en 1000x500mm en 

zijn voorzien van een Ultra High Colorfull beeldkwaliteit. Afhankelijk van de situatie en kijkafstand bepalen 

wij in overleg met de klant welk type LED scherm het meest geschikt is voor de desbetreffende situatie. 

Onze modulaire LED schermen zijn direct uit voorraad leverbaar met pixel pitches van 3.9mm tot 16mm. 

“MET ONZE PRO SPX MODULAIRE LED SCHERMEN GEEFT U UW
EVENEMENT EEN ONVERGETELIJKE DIMENSIE”
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Mobiele LED Schermen
Een mobiel LED scherm kan voor zeer uiteenlopende doeleinden worden toegepast. Of het 

nu voor een autodealer promotiecampagne is of voor het weergeven van een live voetbalwed-

strijd tijdens een WK, met een mobiel LED scherm kunt u alle kanten op. Doormiddel van een 

mobiel LED scherm met een Ultra High Colofull rate van LED visuals B.V. creëert u een unieke 

eyecatcher. 

Het inzetten van mobiel LED scherm heeft de volgende voordelen:
 
√ Flexibel en praktisch
√ Extreem hoge attentiewaarde 
√ Innovatieve uitstraling 

√ Ten alle tijden actueel 
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Pro ODR series
Onze mobiele LED schermen zijn uitgevoerd met Pro ODR Outdoor LED panelen voorzien van een 

krachtige helderheid en haarscherpe beeldkwaliteit. De aanhangwagens zijn voorzien van een draaibare 

hydraulische mast met een instelbare hoogte tot 5 meter. Onze specialisten zorgen op locatie voor de 

opbouw en installatie van het LED scherm. Hierbij wordt een geavanceerd CMS systeem meegeleverd 

met een multifunctionele videoprocessor. Dit maakt het mogelijk om het LED scherm op elke gewenste 

wijze toe te passen. 

Wij beschikken in totaal over 10 mobiele LED schermen van 4 m² tot 16 m² in verschillende pixel pitches 

van 3.9mm tot 16mm. Gezien ons brede verhuur assortiment kunnen wij u altijd van dienst zijn.

‘ ’BIJ LED VISUALS B.V. BETAALD U NOOIT MEER TE VEEL VOOR EEN 
MOBIEL LED SCHERM!’’


