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RB Sound Service Stein verkoopt al bijna 30 jaar professionele licht- en geluidapparatuur. Een zeer gewild totaalpakket op topniveau.
De geluids- en lichtsystemen, maar ook de randapparatuur als versterkers en mengpanelen, vinden hun weg naar een groeiend klantenbestand in de Benelux. Sinds kort versterkt de tweede generatie het familiebedrijf van oprichter Rob Bruisten. Zoon René, afgestudeerd
op het gebied van licht, geluid, podium en decors, volgde na zijn studie meerdere cursussen, van het architecturaal aanlichten van
gebouwen tot gecertiﬁceerde rigger. Hij en zijn vader vormen een ijzersterk duo, dat de klanten de beste oplossingen biedt.

D

e jeugd heeft nieuwe, frisse ideeën.
René is door zijn studie bovendien
goed onderlegd in de nieuwste
technologieën, maar zijn interesse gaat
vooral uit naar de lichtsector. Hij brengt
de jongste ontwikkelingen op dat gebied
in, stelt Rob Bruisten na 29 jaar zelfstandig
ondernemen tevreden vast. “Ik ben zelf al die
jaren voornamelijk actief geweest in geluidssystemen, dus die knowhow was al goed
ingevuld. Met René erbij kunnen we de klant
nu een totaalpakket bieden.”
Demoruimte

Dat maakt RB Sound Service Stein tot hét
adres voor wie (vooral professioneel) met
licht en geluid aan de slag wil. Zo hebben
vader en zoon een nieuwe, professionele
demoruimte voor licht ingericht; waar
klanten de verlichting in werking kunnen
zien. “Wij laten de mogelijkheden zien en
bouwen desgewenst een proefopstelling.
Door de opkomst van led is in verlichting
veel meer mogelijk, vooral op het gebied van
architecturaal design. Het voordeel is dat ledverlichting waterdicht te leveren is, dus te gebruiken onder alle weersomstandigheden in
de buitenlucht. Bovendien verbruikt led geen
stroom”, aldus René. “En, niet onbelangrijk,
tegenwoordig is led heel betaalbaar door de
voortschrijdende techniek”, vult pa aan. “Met
de uitbreiding van de lichtsystemen hebben
we nu een totaalpakket voor zowel vaste als
mobiele installaties.”
Totaalpakket

Van kleine bühnes in cafés tot grote theaters
en van kerken tot bedrijfscomplexen of
winkelcentra, waar licht en geluid volledig
geïnstalleerd moeten worden. De klantenkring van RB Sound Service Stein doet zijn
voordeel met de systemen en apparatuur
van alle bekende merken. Deskundig advies
spreekt vanzelf. Het is zeker niet ‘dozen
schuiven’ op het Businesspark in Stein. De
aankopen worden ter plekke gedemonstreerd en op locatie opgebouwd, zodat de
klant er meteen mee aan de slag kan. Ook het
onderhoud van de op maat vervaardigde apparatuur en installaties is mogelijk. Dat geldt
ook voor de bekabeling en de verpakking,
c.q. de op maat gemaakte ﬂightcases voor
licht- en geluidapparatuur, maar ook voor
muziekinstrumenten, medische apparatuur
en kwetsbare materialen voor het bedrijfsleven. RB is daarnaast in staat om, als een
van de weinige spelers in de branche, een
gecertiﬁceerde keuring te doen van het veilig

RB Sound Service Stein breidt uit met tweede generatie

Vader en zoon
investeren in
LED-verlichting
berekenen, monteren en bevestigen van
geluid- en lichtapparatuur in de hoogte voor
vaste installaties, beurzen en evenementen.
Standbouw

Geheel nieuw is het ontwerpen en bouwen
van stands voor beurzen en evenementen,
die zowel te koop als te huur zijn. Truss
Standbouw heet deze nieuwste loot aan de
RB-stam. Rob Bruisten: “Wij ontwerpen de
stands in 3D en, indien akkoord, bouwen wij
deze eerst op in onze werkplaats. Hier kan de
klant de stand beoordelen en nog wijzigen.
Ook hierbij speelt onze kennis van licht en
geluid een grote rol. Voor het aankleden van
de stand met banners en dergelijke werken
wij samen met een goede partner. De stand
wordt daarna in onderdelen afgeleverd bij de
klant en desgewenst opgebouwd.”

Om de ontwikkelingen in de evenementenbranche goed bij te houden en de bestelde
producten ter plekke op te bouwen en te
installeren, is vooral René veel onderweg.
“Al rondreizend doe je veel indrukken en
ideeën op, die je in de ontwerpen voor
klanten kunt verwerken. Zo blijf je bij in
je vak en kun je aan alle klantvragen
tegemoetkomen.”
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