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Wij maken complex eenvoudig
innControl, onze naam zegt het al "controle, simplisme, eenvoud en gemak".  Dat is het uitgangspunt 

van innControl. Innovatieve techniek binnen handbereik.  Alles draait bij ons om kwaliteit en eenvoud, 

van kleine ondernemers tot grote projecten. Wij bieden totaaloplossingen voor winkels, horeca, hotels, 

sportclubs, scholen en dergelijke. 

Total Solution
Vaak worden verschillende technieken bij verschillende leveranciers afgenomen. Hierdoor ontstaat 

vaak complexiteit. Logisch, want de verschillende partijen leveren onafhankelijk van elkaar verschillende 

diensten en producten. innControl is daarvoor uw betrouwbare partner. Met alle disciplines onder één 

dak krijgt u kwaliteit en eenvoud door perfect op elkaar afgestemde apparatuur!
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Sfeer is een belangrijke factor voor een succesvolle 

onderneming. Het is de ambiance van het etablissement 

die gasten zich weten te herinneren en waarmee men  

zich van de concurrentie kan onderscheiden. Kwaliteits-

geluid van Bose kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan dit gevoel van comfort.  Geluid in openbare ruim-

ten, winkels, sportcentra, bars, restaurants etc. heeft in 

elke ruimte een eigen specifieke sfeer.

De juiste voor- of achtergrondmuziek draagt bij aan het 

creëren van een aangename atmosfeer in elk van deze 

ruimten. Bovendien draagt u hiermee bij aan het 

algehele 'karakter' van uw onderneming, waardoor u 

zich - zoals eerder gezegd - onderscheidt van alle 

andere. De producten van Bose zijn duurzaam, eenvoudig 

qua bediening en worden geleverd met een garantie van 

5 jaar.
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Verlichting is essentieel in het interieur. Het zorgt voor sfeer en vestigt aandacht op objecten die u extra wilt laten 

opvallen. Naast lichtbronnen en ledverlichting bieden wij ook een uitgebreide selectie armaturen. Ons streven is u een 

compleet pakket aan producten en service aan te bieden d.m.v. het verzorgen van lichtplannen voor uw verbouwing 

en/of nieuwbouw, het leveren en monteren van binnen- en buitenverlichting en het bieden het bieden van goede 

service na uw aankoop.

Wij bieden een breed pakket aan binnen- en buitenverlichting. 
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    MOOD BY 
             LIGHT   
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INNCONTROL   

       ENTERTAINMENT



Phantom 20 is een compacte en krachtige lichtstraal 

voor DJ's, artiesten en muzikanten. De Phantom Beam 

20 is uitgerust met 9 metalen gobo's en 7 dichroic 

filters. Het manoeuvreert snel en heeft een instelbaar 

pan-/tiltbereik met 16-bit resolutie. Het heeft 16 

ingebouwde programma's met instelbare DMX. Verder 

zijn veel handige kanaalinstellingen zoals black-out van 

pan/tilt ook instelbaar met DMX. Alle instellingen 

kunnen eenvoudig in het menu op het kleurendisplay 

gedaan worden. Een andere handige instelling is de 

instelbare geluidsgevoeligheid voor de geluidsgestuurde 

modus. 

De Wipeout 360 RGBW is een innovatief concept dat 

continue rotatie voor ledbars introduceert in een 

compacte behuizing met een verrassend hoge lichtop-

brengst. De Wipeout 360 RGBW is uitgerust met 4 

RGBW-LED's. De speciale lenzen verzekeren smalle en 

heldere stralen met een stralingshoek van slechts 3°. 

Elke pixel kan individueel worden bestuurd. De Wipeout 

RGBW kan met DMX worden bestuurd, maar kan ook 

standalone, geluidsgestuurd of als master-slave worden 

gebruikt. 

Specifications 

Lichtbron ledsysteem: 4 x 10W RGBW LED's, output op 

2m: 7000lux.
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       TIMELESS MOOD MUSIC
 FOR YOUR

      BUSINESS
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Muziek is niet meer weg te denken in uw branche. 

Het is een belangrijk instrument om sfeer te 

creëren en uw klanten langer binnen te houden. 

IntenseMusic gaat professioneler te werk dan alle 

andere aanbieders van achtergrondmuziek.

Met onze eenvoudige Intense Music-app regelt u waar ook 

ter wereld de muziek in uw vestigingen. Muziek gebaseerd 

op de emotie van het moment en het gebruik van het 

systeem op intuïtie. Ingewikkelde computerschermen 

behoren tot het verleden. 

Met de intuïtieve gebuikers-app kunt u eenvoudig muziek 

streamen vanuit een telefoon, tablet, pc of in combinatie 

met onze ’Intense Streamer’. U kunt eenvoudig visueel van 

emotie wisselen middels deze  app. 

U heeft uw muziek letterlijk ’in the pocket’. 

Intense Music is ontwikkeld na jarenlange ervaring in de 

professionele achtergrondmuziek-branche. Als geen ander 

hebben wij de kennis in huis over welke muziek er moet 

spelen in uw business. Speciaal voor (grote) ketens is de 

muziek afgestemd op het publiek. Met de Intense Music 

Web-App gaan we een stapje verder. 

Alles is mogelijk met Intense Music. 

- Geen contracten

- CD-kwaliteit muziek

- Altijd de nieuwste muziek

- Alle muziek op één geluidsniveau

- Gratis proefperiode  



11

  INNOVATIEVE TECHNIEK
                 BINNEN HANDBEREIK.

"CONTROLE, SIMPLISME,
                          EENVOUD EN GEMAK" 

Op dit moment zijn er honderdduizenden apps in omloop. De hoeveelheid beschikbare apps zorgt voor 

veel onduidelijkheid. 

Omdat wij van innoveren houden, hebben we onze eigen app ontwikkeld. Een app, waarin professionele techniek 

gecombineerd wordt, met als uitgangspunt simplisme. Alle controle in één app en geen onnodige knoppen. In-House 

ontwikkeld. Het wisselen tussen apps is hierdoor verholpen.

Maatwerk:

Bij de verkoop van onze app inventariseren wij uw wensen. Als de wensen geïnventariseerd zijn kunnen we bepalen hoe 

de app moet worden opgebouwd. Wij zorgen ervoor dat onnodige functies verborgen blijven en dat gebruikersgemak 

wordt gecreëerd. Onze app wordt in verschillende pakketten aangeboden om het zo per project kostentechnisch inter-

essant te houden.

Eenmalige kosten app:  €  250,00

Programmeerkosten:

app Small 10 Channels  €  500,00

app Medium 30 Channels  €  1.000,00

app Large 60 Channels  €  1.990,00

onderhoud per jaar € 300,00
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Slimme sliders

RGB color picker

Intense Music

Multiroom

Sonos koppeling
Achtergrond afbeelding per ruimte

simpel vanuit fotobibliotheek
Standaard presets

aud io mus ic v ideo l igh t cam bl ind
cont ro l

more

Multi compatibel met o.a. 

Intense Music
Music 4 Your Business

CONTROL
AV system integrat ion



13

Refresh
                                         

YOUR
      MOOD
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Stimuleren van alle zintuigen

Elk zintuig heeft een eigen functie bij het waarnemen. Zo is ons visuele waarnemingsvermogen vooral geschikt om 

kennis over te dragen en is de reuk nauw verbonden met het geheugen en de emotie. In combinatie versterken ze 

elkaar. De zintuiglijke marketing maakt daar gebruik van. Als het plaatje helemaal klopt, stijgt de gevoelsbeleving 

enorm. 83% van de commerciële communicatie richt zich op onze ogen. De andere zintuigen voelen, proeven, ruiken 

en horen worden nauwelijks gebruikt in de marketing. En dat terwijl bijvoorbeeld 75% van onze emoties bepaald 

wordt door wat we ruiken.

Creëren van positieve stemmingen

Met geurmarketing creëert u een omgeving waarin uw klant zich prettig, fris, energiek, positief, behaaglijk en/of 

ontspannen voelt. Aangename geuren geven het humeur een flinke boost. Gebruik geur in uw marketingmix, zorg voor 

een optimale winkelbeleving, laat uw gasten relaxen, stimuleer uw personeel, maak een energieke ambiance.
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  PAS EENVOUDIG
                                  DE CONTENT OP UW SCHERMEN AAN

                                                  VIA UW IPAD

Professionele templates

Content in de cloud

Onbeperkt aantal schermen 

SCREEN
by innControl
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  PAS EENVOUDIG
                                  DE CONTENT OP UW SCHERMEN AAN

                                                  VIA UW IPAD

Altijd de juiste opmaak

Maatwerk

Eenvoudige bediening via iPad 

Software ontwikkeld
door innControl
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RENTAL
                   AV SOLUTIONS
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Misschien heeft u een congres, presentatie of een evenement waarbij u (extra) apparatuur nodig heeft. Wij kunnen u hierbij van 

dienst zijn. Onze medewerkers kunnen u assisteren bij het opzetten of beheren van uw toepassing.

Neem contact op voor een oplossing, wij staan u graag te woord.

RENTAL



www.innControl.nl  •  info@innControl.nl

Patroonstraat 11  •  3861 RN Nijkerk  •  T +31(0)33 30 33 174


