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A Chromasound Kft. több, mint tíz éves tapasztalattal 

rendelkező fény- és hangtechnika területén működő 

vállalkozás, mely széleskörű szaktudásának 

köszönhetően magas színvonalú kereskedelmi és 

háttértámogatási szolgáltatást biztosít ügyfelei 

számára.

Cégünk teljeskörű szolgáltatást nyújt bármilyen helyszín 

esetén legyen az színház, koncert terem, klubhelyiség vagy 

imaház! A kedvező ár-érték arány színvonalas megtartásával 

és odafigyelő kiszolgálással igyekszünk elérni megbízóink 

elégedettségét. Keresse bátran kollégáinkat, akik mindig 

szívesen állnak az Ön rendelkezésére és a területen kevésbé 

jártas ügyfeleink számára is igyekeznek megtalálni az 

adott anyagi keretekhez mért, lehető legmagasabb szintű 

megoldást.



Nagy múltra visszatekintő szakmai tapasztalatunkat szívesen osztjuk meg 

üzleti partnereinkkel és végfelhasználóinkkal. Az általunk forgalmazott 

gyártók termékeihez a legmagasabb szintű terméktámogatást nyújtjuk 

azoknak, akik termékeink közül a legmegfelelőbbet keresik az adott 

alkalmazási területhez. Rendszeres gyártói képzéseken veszünk rész annak 

érdekében, hogy a felmerülő elektroakusztikai tervezési feladatokban 

naprakész információk alapján alakítsuk ki a legjobb megoldást. Kivitelező 

csapatunk szerződőtt partnereink rendelkezésére áll a különféle hang- és 

fénytechnikai telepítési munkák magas szintű megtervezése, kivitelezése és 

dokumentálása érdekében.

HA VÁSÁROLNI
SZERETNE

KIVITELEZÉS



HA ELADNI
SZERETNE

Az országban egyedülálló rendszerben kezeljük a termékeink 

forgalmazására szerződött viszonteladói hálózatunkat. Nagy figyelmet 

fordítunk a szerződött kiskereskedelmi boltok és rendszerintegrátorok 

pontos, mindent kielégítő kiszolgálására. Partnereink érdekeit szem előtt 

tartva fokozott marketingtevékenységünk eredményeképpen partnereinket 

megjelenítjük a nyomtatott és elektronikus média oldalakon. Kiállításokon 

végfelhasználók részére lehetőséget biztosítunk arra, hogy standjainkon 

a viszonteladóink jövedelmező kapcsolatokat ápoljanak. Minden 

médiamegjelenésünk a partnereink érdekeit szem előtt tartva irányítja a 

végfelhasználók figyelmét.

A CHROMASOUND ÁLTAL 

FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HANGFALAK

HANGOSbEMONDó RENDSZEREK

HANG- ÉS FÉNyKEVERő PULTOK

MIKROFONOK

STúDIóbERENDEZÉSEK

NAGyKERESKEDELEM



A Chromasound Kft. fő tevékenységi köre elsősorban a nagykereskedelem 

és háttértámogatás nyújtása partnereink részére. Megbecsüljük 

szerződéses ügyfeleink erőfeszítéseit, amelyet az értékesítés frontján 

naponta végeznek és igyekszünk ebben méltó partnerekként részt 

venni. A végfelhasználók részére nyilvános árlistáink hozzáférhetőek 

a honlapunkon. Az értékesítés folyamatában elsősorban partnereink 

tevékenységére támaszkodva szeretnénk eljutni a végfelhasználókhoz.

MIÉRT NINCS 
WEBSHOPUNK?

Budapest Music Center – 

Pannonia Studio



SZERVIZ
SZOLGÁLTATÁSUNK

A szervizszolgáltatás keretén belül az alábbi gyártók termékeinek 

garanciális és garanciaidőn túli javítását végezzük: DiGiCo, Meyer Sound, 

Audix, Furman, Avolites, Vari-Lite, Bricasti, RCF, Electro-Voice, Dynacord, 

Focusrite, Novation

FŐBB
REFERENCIÁINK

•  Művészetek Palotája

•  Budapesti Nemzeti Színház

•  Madách Színház

•  Miskolci Nemzeti Színház

•  Weöres Sándor Színház

•  Brunszvik Beethoven Kulturális Központ

•  Kálmán Imre Szabadtéri Színpad

•  Audi Aréna Győr

•  Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok

•  Belügyminisztérium Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság

•  Szegedi Dóm

•  WestEnd City Center

SZERETNÉM IGÉNyybE VENNI 

A HANGTECHNIKAI-TELEPÍTÉSI 

SZOLGÁLTATÁST,  

MIT KELL TENNEM?

•  Fogalmazza meg milyen igényeknek kell megfelelnie leendő rendszerének

•  Vegye számba anyagi lehetőségeit 

•  Lépjen kapcsolatba munkatársainkkal, akik segítenek megtalálni az Ön 

számára legideálisabb megoldást



Chromasound Kft.

1117 budapest, budafoki 187–189.

Nyitvatartás: H-P: 09:00–17:00

Telefon: +36 1 427 0134

FAX: +36 1 427 0135

info@chromasound.hu 

www.chromasound.hu


