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Al dertig jaar in de weer voor uw gerust gevoel
Het lijkt wel gisteren – dat ik voor het eerst met mijn licht-, klank- en videoapparatuur op stap ging om klanten in de buurt van Brecht te helpen. Ik was nog 
jong en moest het in die tijd vooral hebben van mijn interesse, passie en werklust.

We zijn intussen dertig jaar verder. En mijn eenmanszaakje groeide uit tot een specialist in expo- en eventtechniek. Er is veel veranderd. Al het materiaal 
in ons magazijn, bijvoorbeeld. En onze core business: vroeger deden we vooral kleinschalige verhuur in de directe omgeving. Vandaag zorgen we voor 
productionele en technische ondersteuning van beurzen, evenementen en meetings in binnen- en buitenland. Alleen de basis bleef hetzelfde: de interesse, 
passie en werklust die ons groot maakten zijn er nog altijd. Al voegen we daar dertig jaar later ook heel wat kennis en ervaring aan toe.

Deze brochure vertelt u waarvoor u ons allemaal kunt inschakelen. Die lijst is … lang. Toch zouden we ons dienstenpakket ook heel kort kunnen 
samenvatten: we zijn uw technische one-stop-shop. We denken conceptueel met u mee over uw beurs, meeting of corporate event, zorgen voor al 
het technische materiaal én voor de vlekkeloze bediening ervan. Kiest u liever voor een virtuele of hybride bijeenkomst? Ook dan helpen wij u op weg.  
Geen vraag is ons team te gek.

AS Technology is bovendien méér dan een leverancier. We zijn een partner. In alles wat we doen, staat uw gerust gevoel centraal. Anders gezegd: u kunt 
uw project zonder zorgen in onze handen leggen. Wij garanderen kwaliteit, gerespecteerde deadlines en een uitstekende uitvoering. Elke keer opnieuw.

Benieuwd hoe we uw ideeën straks omtoveren tot onvergetelijke evenementen, meetings of beurzen? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op. 

Tot binnenkort,

Juul Van Gils

VOORWOORD
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Licht Een uitgebreid lichtgamma van LED-licht, koud (HQI, MSR...) en warm licht (ETC, Studio Beam...) zowel in breedstralers als gerichte 

spots. Daarnaast ook profielspots, moving heads (logoprojectie, showlicht, kleur), special effects (rook, blinders...), noodverlichting 

(handig voor in een blackbox), enz. Het rijtje wordt afgesloten met de nodige dimmers, lichttafels, laptops... om dit alles aan te sturen 

of te programmeren.

Klank Kleine klanksystemen voor expo en meetings, grotere systemen voor corporate events, klankapparatuur voor conventioneel of voor 

100V-gebruik, spraak- en debatmicrofoons, draadloze microfoons (handhelds en headsets), spreekgestoeltes, mengtafels, regie-

racks, intercom, walkietalkie.

Beeld Ons gamma omvat heel wat beeld-‘weergave’-apparatuur zoals flatscreens in diverse groottes, projectoren, hot head camera’s, front- 

en retroprojectieschermen, laptops, tablets, wireless presenters (clicker), videomixers, multiformat switchers en bijkomende (regie)

accessoires.

Online Videoconferencing, streaming & hybride meetings: van eenvoudige presentaties tot complexe conferenties met interactie en vele 

sprekers: A.S. Technology heeft telkens de oplossing om deze events via livestreaming tot bij een wereldwijd publiek te brengen. 

Bovendien kunnen we met onze hybride oplossingen ook een slimme combinatie van fysieke en virtuele beleving aanbieden.

ONZE  
COMPE- 
TENTIES
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Trussing Wij werken voornamelijk met lichtbruggen van het internationaal gerenommeerde merk Prolyte. Dit kan aangeboden worden in drie-
hoekige of vierkante structuur, zowel in de standaarduitvoering als in ‘heavy duty’. Dit laatste type wordt ingezet voor zwaardere lasten 
en/of grotere overspanning. Naast de traditionele aluminiumkleur, hebben wij ook zwarte truss in het gamma.

Rigging Een zeer ruim assortiment inzake ophangmateriaal stelt ons in staat om vlot te anticiperen op diverse ophangingen en gewenste 
ophanghoogtes. Elektrische takels (motoren), handtakels, steels volgens diverse lengtes en gewichtslast, verstelbare kettingen, span-
sets, shackles, balkenklemmen. Daarnaast hebben we ook statieven (Alp, Genie) en personenliften in diverse hoogtes om materialen 
in de hoogte te krijgen of veilig op hoogte te kunnen werken. 

Stroom Stroom en een correcte stroomverdeling is een basisgegeven om alles goed te laten verlopen. Daarom beschikken wij tevens over 
een ruim assortiment professionele verdeelkasten van 16A driefasig tot en met 400A driefasig. Hierbij hoort eveneens een uitgebreid 
kabelpark, gaande van driefasige kabels tot en met verlengkabels en verdeelblokken.

Doeken Molton gordijnen voor backdrops, scheidingswanden, blackboxen, aankleden van expo- of bedrijfshallen... Plafonddoeken in wit, zwart of 
kleur, banners (lange smalle panden) om accenten te leggen, uitrekbare driehoeken, trusskousen... het behoort allemaal tot ons gamma.

Podia Wij creëren podia van diverse afmetingen en hoogtes. Kleine podia voor spreekgestoeltes, meetings of al iets groter voor product-
presentaties, catwalks, events, enz. … Naast de standaard rechthoekige vorm beschikken wij ook over ronde combinaties in verschillende 
diameters die geheel of gedeeltelijk ingezet kunnen worden.

ONZE  
COMPE- 
TENTIES
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Als de lichten aan gaan, wordt alles plots veel mooier. Want licht brengt sfeer en creëert emotie. Licht zorgt voor magie!

Wie de aandacht op iets wil vestigen, zet het ‘in the spotlight’. Licht kan warm en gezellig zijn of koel en afstandelijk. Overal 
aanwezig of fijntjes gedoseerd, neutraal of gekleurd. Het belang van de juiste belichting mag niet onderschat worden.

Als specialist voor expo, corporate events en meetings brengt A.S. Technology voor u licht in de duisternis. De wereld 
van LED-verlichting, moving heads, multipars, studio beams ... is de passie van onze lichttechnici. Door de juiste spots te 
kiezen, met aangepaste intensiteit en kleurtemperatuur, weten zij trefzeker elk onderwerp in de volle aandacht te zetten.

Het lijkt eenvoudig maar het is een vak apart. Bij een groot project wordt door onze ingenieurs vooraf in cad-cam een 
apart lichtplan opgesteld met daarop alle voorzieningen. Het montagewerk is arbeidsintensief door de uitgebreide 
bekabeling, de juiste aansluiting, de beveiliging, de programmering, het focussen op 6 à 9 meter hoogte...

Allicht gaat er nu bij u ook een lampje branden als onze technici voor u ‘hun licht opsteken’? Want een vakkundige 
verlichting van uw project maakt een wereld van verschil.

• Licht

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

HIER BRANDT DE LAMP
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Wie iets te vertellen heeft, wil gehoord worden. In een grote of rumoerige ruimte is deze logica heel wat minder vanzelf-
sprekend. Ruimtelijke akoestiek en resonantie spelen parten. Rommelig boxgeluid bederft de voorstelling. Microfoons 
weigeren dienst.

Wie ooit met een falende geluidsversterking te maken heeft gehad, weet hoe belangrijk betrouwbare apparatuur en vak-
kundige audiotechniek is. Uit praktijkervaring blijkt dat klanten eerder besparen op techniek dan op catering met als 
gevolg dat de boodschap niet overkomt. Bovendien is er maar één kans om het goed te doen, namelijk van bij het begin.

Amateurisme is nooit een optie. De apparatuur moet bedrijfszeker zijn, aangepast aan het project, de ruimte en de hoe-
veelheid publiek. Spraak wordt ge-equalized zodat elke stem perfect verstaanbaar is en inductie wordt onderdrukt. Al 
naargelang de situatie en het event moeten de juiste types van microfoons worden ingezet. Het comfort van draadloze 
systemen vereist bijkomende knowhow en voorzieningen.

De geluidstechnici van A.S. Technology hanteren deskundig alle parameters. Klank is en blijft altijd het werk van ervaren 
professionals, of het nu gaat over een zeer krachtig en gesofistikeerd line array systeem of een compact versterkingssetje 
voor een presentatie.

Uw boodschap is belangrijk. A.S. Technology zorgt ervoor dat ze perfect gehoord en verstaan wordt.

• 

• Klank

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

LAAT VAN U HOREN
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Videobeelden zijn perfecte blikvangers. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden, blijft in je geheugen gegrift of 
op je netvlies gebrand. Beelden overstijgen taal en cultuur en zijn universeel. Weinig andere media hebben diezelfde 
mogelijkheden en kracht. De expo-, event- en meetingsector maakt hiervan gretig gebruik met audiovisuele presentaties.

Technische ondersteuning bij beeldweergave is één van de disciplines van A.S Technology. De combinatie van onze know-
how en apparatuur zorgt voor een bijzonder attractief en actueel medium wat een meerwaarde geeft aan uw project.

Onze beeldapparatuur wordt volledig geïntegreerd in elk concept: op de achtergrond als sfeerelement of sterk in het 
oog springend om een boodschap duidelijk te maken.

Stand-alone installaties, eventueel met touchscreen, projectoren, projectieschermen, flatscreens & LED-walls (LEDskin®), 
wireless presenters (clicker), videomixers, multiformat switchers en bijkomende (regie)accessoires staan in voor uw 
beeldweergave. Connectie van onze apparatuur met rechtstreekse captatie ‘on the spot’ is ook mogelijk.

Wil u iets in het oog laten springen, dan neemt A.S. Technology graag voor u met kennis van zaken alle techniek voor 
beeldweergave voor zijn rekening.

Uw boodschap is belangrijk. A.S. Technology zorgt ervoor dat ze perfect gezien en gelezen wordt.

• 

• 

• Beeld

• 

• 

• 

• 

• 

•

HET OOG WIL OOK WAT
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Het afgelopen jaar zijn vergaderingen en evenementen die gebruik maken van videostreaming definitief doorgebroken. 
A.S. Technology heeft alle knowhow in huis om het live streamen van elke vergadering, conferentie of presentatie 
probleemloos te laten verlopen. Afhankelijk van de behoeften van de opdrachtgever wordt er een basic, een medium 
of een complexe setup uitgewerkt.

Wie een presentatie met één of meerdere sprekers wil delen met een (passief) publiek op afstand heeft voldoende aan 
een basic setup. A.S. Technology zorgt ervoor dat audio, video en presentaties live worden gestreamd via de gewenste 
conferencing- of streamingplatformen.

Bij een medium setup worden de mogelijkheden al een stuk uitgebreider: zo kunnen meerdere personen gelijktijdig 
presenteren, eventueel vanop verschillende plaatsen en in verschillende talen. Ook publieksinteractie, zoals het organiseren 
van polls of Q&A-sessies, is mogelijk. In de regie worden al deze elementen netjes samengevoegd en gestreamd naar 
de gewenste platformen.

Met de complexe setup haalt A.S. Technology alles uit de kast. Dit resulteert in een virtueel event met meer video, 
meer audio, meer presentaties en meer sprekers, die zich op verschillende locaties wereldwijd kunnen bevinden. 
Deelnemers worden actief betrokken door vragen te stellen of door zich in een stemming uit te spreken over bepaalde 
thema’s. De presentator zorgt ervoor dat alle elementen samenvloeien tot één vlot geheel, dat door middel van multi-
viewstreaming via verschillende kanalen de wereld wordt rondgestuurd.

Voor bedrijven en organisaties die snakken naar een echte eventbeleving met menselijk contact biedt A.S. Technology ook 
een hybride oplossing aan. Bij zo’n vergadering of event bevindt een beperkte groep mensen zich in één en dezelfde 
ruimte terwijl de anderen deelnemen via een videoplatform. De slimme setup van camera’s, microfoons en schermen 
geeft elke deelnemer echter het gevoel “fysiek” aanwezig te zijn in de basisruimte.

• 

• 

• 

• Online

• 

• 

• 

• 

•

VER WEG MAAR TOCH DICHTBIJ
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Met behulp van trussen (lichtbruggen) bouwen de specialisten van A.S. Technology een constructie op waaraan licht- & 
klankapparatuur, projectieschermen, videoprojectoren, plafonddoeken, bekabeling, signalisatie, enz... kunnen worden 
opgehangen. Dergelijke constructies kunnen zwevend bevestigd worden aan het plafond van de expo- of eventhal, of 
zelfdragend zijn door middel van poten.

Trussbouw is niet enkel een zeer vernuftig maar ook een stevig en veilig constructiesysteem met oneindig veel mo-
gelijkheden. Het gebruik ervan is niet meer weg te denken in de expo- en eventsector. Dit gaat van een eenvoudige 
lichtbrug tot een ingewikkelde constructie. Daarnaast leent het systeem zich ook bijzonder goed voor moderne en 
creatieve toepassingen. Standen volledig uitgevoerd in trussbouw, in combinatie met doeken of prints, zijn niet zelden 
echte blikvangers.

A.S. Technology werkt voornamelijk met trussen van het gerenommeerde merk Prolyte, wat staat voor kwaliteit, esthetiek 
en veiligheid. Afhankelijk van de eisen van de klant, de overspanningen en de gewichtsbelasting kan gekozen worden 
voor driehoekige of vierkante trussen, in standaard of ‘heavy duty’ uitvoering. Naast de standaard aluminium kleur, 
beschikken wij ook over zwarte trussen. Verder heeft A.S. Technology ook een gamma van aangepaste bogen, cirkels 
en hoeken in voorraad.

De planning en berekening, alsook de op- en afbouw, van elke trussconstructie is bij A.S. Technology in ervaren en 
professionele handen. Voor ons gaat geen enkele trussopdracht een brug te hoog of te ver...

• 

• 

• 

•

• Trussing

• 

• 

• 

• 

GEEN (LICHT)BRUG TE HOOG OF TE VER
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Op beurzen en evenementen wordt dikwijls gebruik gemaakt van zwevende structuren die worden opgehangen. Hiervoor 
dienen ophang punten te worden voorzien die exact op de juiste plaats moeten worden aangebracht.

A.S. Technology beschikt voor zulke opdrachten over de nodige liften, (elektrische) takels en aangepaste bevestigings-
materialen. Deze plaatsingen zijn een niet-ongevaarlijke klus op grote hoogte waarbij uitzonderlijk alpinisten worden 
ingezet.

Riggingjobs mogen enkel worden uitgevoerd door bevoegde specialisten die over de juiste vergunning beschikken om 
ophangpunten in het dak aan te brengen. De discipline is onderworpen aan een aantal voorschriften die strikt moeten 
worden nageleefd: bevestiging aan de dakstructuur, maximum belasting per punt, schuine belasting bij breidels, materi-
alen die moeten gebruikt worden, hoogte van de structuur, algemene veiligheid, enz..

Naast het aanbrengen van ophangpunten, verzorgen wij ook de ophanging van tijdelijke signalisatie en dergelijke.

• 

• 

• 

• 

•

• Rigging

• 

• 

• 

VAKMANSCHAP OP HOOG NIVEAU
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De achteloze bezoeker heeft geen benul van de vaak gigantische stroominfrastructuur die nodig is. A.S. Technology 
rust elke locatie uit met de nodige krachtkabels en professionele stroomkasten. Wij verzorgen ook de aansluiting aan het 
stroomnet van de hal of zaal.

De technici van A.S. Technology kennen hun vak door en door. Zij weten elk vermogen volgens de regels van de kunst 
te verdelen over de beschikbare stroomlijnen volgens strenge veiligheidsvoorschriften. Bovendien wordt in de exposector 
elke installatie gekeurd door een erkend keuringsbureau.

Daar waar de stroomtoevoer ontoereikend is, kunnen aangepaste stroomgeneratoren ingezet worden.

• 

• 

• 

• 

• 

•

• Stroom

• 

• 

ONDER SPANNING
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Doeken worden overal toegepast en bieden oneindig veel mogelijkheden, zowel functioneel als creatief. Ze zijn verkrijgbaar in 
diverse stoffen, uitvoeringen en afwerkingen. Doeken zijn onmisbaar om ruimtes te creëren, te verdelen, te decoreren, 
op te projecteren, ... Deskundig gebruik van doeken, gordijnen en decorstoffen verhoogt de sfeer en de attractiviteit 
van elk project.

A.S. Technology past deze techniek veelvuldig toe bij truss-constructies als afscheidingswanden of als decoratieve 
gordijnen. Plafonds worden uitgevoerd in strak gespannen stoffen, die naar keuze ondoorschijnend of lichtdoorlatend 
zijn. In combinatie met aangepaste verlichting en eventueel beeldprojectie biedt dit vele mogelijkheden. Plaatsing van 
grote blackboxen of whiteboxen met verduisteringsgordijnen en textielplafonds (en indien gewenst geluidwerende 
panelen) is eveneens één van onze doekenspecialiteiten.

A.S.Technology kan putten uit een grote eigen voorraad van doeken, gordijnen en textielplafonds in allerlei vormen, 
kleuren en afmetingen. Bovendien kan voor producties probleemloos elk doek op maat gemaakt worden, in elke gewenste 
vorm en afmeting.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• Doeken

• 

IN DE DOEKEN



21  |



|  22

Als de zichtbaarheid van mensen en producten moet ‘verhoogd’ worden, zet je ze best op een podium.

A.S. Technology gebruikt hiervoor handige podiumelementen die aan elkaar kunnen worden gekoppeld tot multifunctionele 
platforms en beschikbaar zijn op diverse hoogtes.

Naast de standaard rechthoekige vorm beschikken wij ook over ronde combinaties. Onze podia worden afgewerkt 
met podiumrokken naar keuze en indien nodig voorzien van trappen en veiligheidsballustrades. Deze constructies zijn 
ideaal voor indoor toepassingen en ze worden dan ook uitsluitend ingezet voor expo, meetings en corporate events.

De technici van A.S. Technology kunnen allerlei podia en platforms realiseren, eventueel met verwerking van niveau-
verschillen, decoratieve vormen en ronde elementen. De strakke en onberispelijke afwerking garandeert een ‘hoger‘ 
resultaat.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• Podia

EEN TRAPJE HOGER
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A.S. Technology hecht veel belang aan de toekomst. Die van ons eigen bedrijf, maar ook die van onze sector en onze 
planeet. Innovatie is daarbij een belangrijk element. De expo- en eventsector is het uitgelezen platform voor trend-
settende vernieuwingen in presentatie- en audiovisuele techniek. Er worden voortdurend grenzen verlegd en nieuwe 
horizonten ontdekt. A.S. Technology zet volop in op innovatie met draadloze toepassingen in verlichting, klank en video.

Deze implementatie van vernieuwende technologie stelt hoge eisen die recht evenredig zijn met de complexiteit en met 
de budgetten die daarvoor nodig zijn. Steeds meer klanten doen dan ook een beroep op een gespecialiseerd bedrijf als 
A.S. Technology om de nieuwste technologie naadloos te implementeren in hun project(en).

Met een uitbreiding van het aanbod videoconferencing & streaming zijn we het voorbije jaar al versneld de juiste richting 
ingeslagen. Daarnaast voorzien we ook hybride oplossingen die – rekening houdend met de grote behoefte aan échte 
contacten - ongetwijfeld top of mind zullen zijn na de covid-19 periode.

Innovatie zorgt ook voor een verhoogde duurzaamheid. Dankzij de nieuwste LED-toepassingen voor licht en video, kunnen 
we ons energieverbruik sterk verminderen. Daarnaast hanteren we als verhuurbedrijf ook een duurzaam verdien model. 
Onze materialen worden niet éénmalig, maar herhaaldelijk ingezet, en wat we opbouwen, bouwen we na het event 
ook weer af. Er belandt dus niets op de afvalberg. Afgeschreven materialen krijgen een nieuw leven via tweede hands-
verkoop of worden via recyclage afgevoerd. En dankzij een doorgedreven transportplanning wordt er geen kilometer 
teveel gereden.

• Toekomst- 
gericht 

• 
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ONZE KRACHTLIJNEN
DUURZAAM & INNOVATIEF 
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Informatie wordt vertaald in technische afspraken waarmee allerlei specialisten en vakmensen aan de slag gaan om uw 
project tot een succes te maken. Voor de wisselwerking tussen u en A.S. Technology is correcte info en vlotte communi-
catie zeer belangrijk.

Om deze communicatiestroom te optimaliseren is onze organisatie verregaand gedigitaliseerd. Dit resulteert in gede-
tailleerde offertes en bonnen. Bij grote opdrachten kan ook een beroep gedaan worden op A.S. Technology om het 
voorbereidend studiewerk te verzorgen alsook het opstellen van het lastenboek.

Folders en brochures geven een inzicht over onze diensten en uitgebreid eigen materiaalpark. Verder heeft u de moge-
lijkheid om ons gamma te consulteren op een gespecialiseerde website (www.astechnology.eu).

•
• Informatief
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ONZE KRACHTLIJNEN
COMMUNICATIE TOT STAND BRENGEN
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Vanuit onze competentie en ervaring kunnen wij u suggesties geven, oplossingen voorstellen en creatieve toepassingen 
uitwerken. Wij gaan ervoor om als technisch supplier op dezelfde golflengte te werken als u. A.S. Technology is technisch 
voornamelijk actief in de expo- en meetingsector en weet hierdoor vele disciplines naadloos te combineren. Meer en 
meer vinden deze beide sectoren elkaar in gezamenlijke opportuniteit en zijn ze elkaars toegevoegde waarde.

Om die reden beschouwen vele klanten A.S. Technology niet enkel als toeleverancier maar ook als partner. Door de 
creatieve symbiose tussen opdrachtgever en technisch supplier ontstaat magie waardoor elk project extra meerwaarde 
en succes genereert.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn uitsluitend toeleverancier van technische oplossingen voor de expo-, corporate event- en 
meeting sector. Hoeft het gezegd dat wij als professioneel supplier in de samenwerking met u uitdrukkelijk de gangbare 
beroepsethiek van onderaannemer tegenover uw klanten respecteren.

•
• 
• Creatief
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ONZE KRACHTLIJNEN
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE
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Zoveel klanten, zoveel wensen ... daarom wordt elke gepersonaliseerde opdracht door A.S. Technology uitgewerkt ‘à la 
carte’. Helemaal zoals u het wil, afgewerkt volgens uw kwaliteitsnorm, ongeacht hoe klein of hoe groot de opdracht ook 
is. Ook voor last minute wijzigingen wijken onze technici niet. Want uw gerust gevoel is ons visitekaartje.

Dat begint al van bij het intakegesprek. Elke grote opdracht die maatwerk vereist, krijgt een eigen projectmanager 
toegewezen die uw project tot het einde zal opvolgen. Bij hem of haar kan u altijd terecht tijdens het volledige traject, 
vanaf de voorbereiding tot en met de nabespreking.

Klanten die opteren voor een budgetvriendelijke standaardoplossing assisteren wij ook graag met kennis van zaken.

•
• 
• 
• Persoonlijk
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ONZE KRACHTLIJNEN
A LA CARTE
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Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch verwacht u uiteraard van ons concrete voorstellen en tastbare resultaten. 
A.S. Technology speelt kort op de bal dankzij jarenlange knowhow en ervaring en het inzetten van eigen specialisten.

Offertes worden steeds nauwkeurig bestudeerd en deskundig berekend naargelang uw wensen en budget, de technische 
vereisten, de moeilijkheidsgraad en de locatie.

Naargelang uw wensen en uw budget kan onze samenwerking verlopen hetzij via een gepersonaliseerde productie, 
hetzij via een gestandaardiseerde formule. 

•
• 
• 
• 
• Concreet
• 
• 
• 
• 
• 

ONZE KRACHTLIJNEN
NA HET KAKELEN EIEREN LEGGEN
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Zelfs de beste plannen en voorbereidingen dienen soms onverwachts te worden bijgestuurd als gevolg van een last minute 
vraag of wijziging. A.S. Technology verstaat de kunst om in deze uitzonderlijke situaties ook ‘professioneel te improviseren’.

Het belang van meer dan 25 jaar ervaring in de sector mag hier niet onderschat worden. Zo denkt A.S. Technology 
steeds vooruit en tracht het noodsituaties te vermijden. Deze preventieve aanpak vermijdt stress, onvoorziene kosten 
en teleurstelling.

Om in alle omstandigheden onze professionele flexibiliteit te kunnen waarmaken, beschikt A.S. Technology over:

• keuze uit verschillende servicemogelijkheden op maat van elke klant
• gemotiveerde crews met lange sectorervaring
• specialisten voor elke technische discipline
• een uitgebreide eigen materiaalbank
• het voorzien van reservemateriaal voor noodgevallen
• een eigen wagenpark voor klein en groot transport
• een uitgeruste interventiewagen
• een hotline voor noodgevallen

•
• 
• 
• 
• 
• Flexibel
• 
• 
• 
• 
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Elk technische vraag van u is een uitdaging voor ons. Geen twee jobs zijn hetzelfde. De lat ligt hoog, elke dag. Innovatie 
is een must. Verwachtingen zijn hooggespannen. In het heetst van de strijd kan de temperatuur flink oplopen. Hier 
constructief mee omgaan, dat is voor A.S. Technology dagdagelijkse realiteit.

Net zoals onze klanten werken wij continu tegen deadlines en zijn ook wij hierop voorzien. Het is ons ding. Als technische 
supplier draait A.S. Technology al vele jaren mee in deze piekende ‘boom’ van expo, corporate events en meetings. 
Daardoor kan ons bedrijf een mooi palmares voorleggen met schitterende referenties in binnen- en buitenland.

•
• 
• 
• 
• 
• 
• Intens
• 
• 
• 
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Dat geldt zowel letterlijk als figuurlijk. Onze prijzen zijn correct en concurrentieel. Daarnaast heeft u de garantie dat wij 
steeds met technische oplossingen en competente service voor u klaar staan.

Alle afspraken staan op papier en worden uitvoerig gecommuniceerd. Ook last minute jobs worden administratief opgevolgd 
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

De door ons gebruikte apparatuur en materialen zijn up-to-date en van professionele kwaliteit. Bedrijfszekerheid staat 
hoog in het vaandel. In technisch kritische situaties wordt zo nodig ‘spare’ apparatuur voorzien en opgesteld om risico’s 
tot een absoluut minimum te beperken.

Timing en planning worden nauwgezet opgevolgd. A.S. Technology waarborgt een stipte oplevering van het technische 
luik van uw project.

Meer dan 25 jaar lang leveren wij maatwerk in technische oplossingen voor expo, corporate events en meetings. Daarbij 
heeft A.S. Technology geen enkele deadline gemist.

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Stipt
• 
• 
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Net als onze klanten houden wij niet van omwegen. Time is money. Mensen en middelen dienen zo efficiënt mogelijk 
te worden ingezet. A.S. Technology heeft zijn activiteiten uitgebouwd rondom 9 complementaire competenties: licht, 
audio, video, online (videoconferencing, streaming & hybride meetings), trussing, rigging, stroom, podium en doeken. 
Alles onder 1 dak. Kan het directer en gemakkelijker?  Om dit raderwerk in beweging te zetten, heeft u slechts één 
aanspreekpunt nodig voor al uw technische vragen.

Door een partner te kiezen die zeer ervaren is en die beschikt over de mensen, het materiaal en de competentie, kiest 
u voor betrouwbaarheid en voor efficiëntie. Mede daardoor is A.S. Technology uitgegroeid tot een veelgevraagde tech-
nisch supplier voor de sector in België en in die hoedanigheid ook vaak aangezocht als adviseur en huisleverancier van 
verschillende nationale beurzen. 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Efficiënt
• 
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Een goed onderhouden netwerk is belangrijk. Daarom timmert A.S. Technology ook aan deze weg door actief mee te 
werken aan diverse netwerk- en sectorgebonden initiatieven:

• www.b-esa.be
 (Belgian Event Suppliers Association)

• www.febelux.com 
 (Beroepsfederatie voor en door  

professionals in de Live  
Communication & Eventsector)

Via deze federaties ook met:

• www.unizo.be
 (Unie van Zelfstandige Ondernemers)

• www.event-confederation.be 
 (Koepelorganisatie voor de  

eventindustrie)

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Grenzeloos
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In de hectische wereld van expo, events en meetings, stellen wij alles in het werk om u een gerust gevoel te bezorgen voor alles wat met techniek te maken 
heeft. Als gespecialiseerd supplier willen wij uw betrouwbare partner en onderaannemer zijn voor de volledige verzorging van technische oplossingen 
op maat. Kwaliteit dragen wij hoog in het vaandel, zowel op het vlak van materiaal, als van service en klantvriendelijkheid. Deadlines zijn voor ons heilig.

Onze aanpak is steeds professioneel, planmatig en gebaseerd op een degelijke voorbereiding en communicatie. Indien nodig kan de klant ook een 
beroep doen op onze creativiteit en flexibiliteit. U hoeft niet langer wakker te liggen van de technische beslommeringen van uw project. A.S. Technology 
staat garant voor ‘uw gerust gevoel’. Dat is ons handelsmerk en onze missie.

ONZE MISSIE
UW GERUST GEVOEL IS ONZE MISSIE
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