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AV-løsninger med 
produkter fra Leteng AS
Høy kvalitet og brukervennlighet var stikkordene da Aker Kværner skulle utstyre mer enn 
300 avanserte møterom, samhandlingsrom og auditorier i konsernets nye hovedkontor på 
Fornebu. Ved design av løsningene falt valget på produkter distribuert gjennom Leteng AS.

Aker Kværners AV-løsninger på Fornebu har satt ny standard for selskapets 
internasjonale avdelingskontorer. Foto: Impact Europe Norge AS
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– Gjennomgående godt 
brukergrensesnitt var et 
hovedpoeng i dette ambisiøse 
prosjektet, sier Pål Sigvaldsen, 
systemdesigner for Impact 
Europe Norge AS, som sto for 
leveranse og systemintegrasjon 
av alt audiovisuelt utstyr. 

Klare krav til løsningen
Aker Kværner definerte flere 
tydelige krav til løsningen.  
– Å sette i gang et møte skulle 
gå raskt, samtidig som support, 
service og booking skulle kunne 
gjøres over nettverk og Outlook, 
forteller Sigvaldsen.

– Kunnskapsrik 
diskusjonspartner
Kompetanse og kunnskap om 
installasjon og bruk av AV-utstyr 
sto sentralt da underleverandør-
er skulle velges. 
 – Leteng AS bidro hovedsak-
elig med kabler, USB-switcher 

og kildevelgere for hvert 
møterom, sier Sigvaldsen. – 
De er en god diskusjonspar-
tner, har  et bredt sortiment 
og er gode på leveranser, 
understreker han. 

Aker Kværners mange møterom 
skal gi gode opplevelser. 
Foto: Impact Europe Norge AS

Aker Kværner:

Riktige signaler
Med presentasjonsløsninger fra Leteng AS kan du 
konsentrere deg om innhold og budskap – ikke om teknikk 
og utstyr. Våre totalløsninger har høy kvalitet, er stabile i drift 
og enkle å bruke, og egner seg i alt fra små, enkle møterom 
til store, komplekse auditorier.

Med teknologien på din side
I samarbeid med forhandlere og systemintegratorer leverer 
Leteng AS løsninger som fungerer opp mot flatskjermer, 
projektorer, styringssystemer, lerret, lydsystemer og øvrig 
presentasjonsutstyr. Løsningene omfatter for eksempel 
kildevelgere, signalsplittere og kabling for alle kjente og 
benyttede formater, samt stativer, braketter og oppheng for 
skjermer og projektorer.

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper 
løsninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og «smarte 
hjem». Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har i 
mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte
forhandlere over hele Norge.


