terug naar waar het ooit allemaal begon.
Het is volgens Roggeman het resultaat van
hun bijzondere passie voor de ontwikkeling van geluidssystemen: “We merkten
dat in de jaren ’90 elke topfabrikant ook
met dito topsystemen op de markt kwam.
Vanaf de jaren 2000 constateerden we ook
dat er ondertussen zoveel verschillende
speakermodellen beschikbaar waren, dat het
voor verhuurbedrijven onhoudbaar werd
om al deze segmenten te blijven volgen.
Op een bepaald moment zag ik bij een
Engels verhuurbedrijf dat ze maar liefst 43
verschillende speakers in hun verhuurgamma hadden zitten. Dit is zowel financieel
als operationeel een nachtmerrie voor elke
verhuurder. Op dat moment ontstond mijn
droom om een product te ontwikkelen dat al
deze verschillende toepassingen kon coveren
met slechts één systeem.”

AED AUDIO

“DE TIJD NUTTIG BESTEED”
Toen in december 2019 tijdens de AED Customer Nights de geboorte van audiomerk AED Audio werd aangekondigd, zag de wereld er nog anders uit. Een paar
maanden later lag de wereld op zijn gat en dat gold voor de entertainmentwereld
in het bijzonder. Zo werd het een ander begin dan gehoopt, maar bij AED Audio
werd de tijd toch vooral nuttig besteed, zo blijkt in gesprek met CEO Glenn
Roggeman: “We geloven er zeer sterk in dat AED Audio voor verhuurbedrijven
op elk continent een sterk audiomerk zal worden.”

Natuurlijk had AED Audio zich een andere
start gewenst, Glenn Roggeman zal de
eerste zijn om het toe te geven. Maar net als
iedereen in de wereld van live entertainment
had ook AED Audio in ‘coronatijd’ weinig
te willen. Dealen met de situatie en er het
beste van maken, zo luidde het adagium. Zo
werd bij AED Audio de tijd onder andere
nuttig besteed om de geluidssettings verder
te optimaliseren, vertelt Roggeman (CEO
van AED Group). “AED Audio wil de
flexibiliteit in toepassingen maximaliseren
door één systeem voor 23 verschillende

set-ups te bieden. Dat maakt het merk
echt uniek”, legt hij uit. “Het was uiteraard
een enorme uitdaging om de settings te
perfectioneren om een maximale kwaliteit
te kunnen garanderen in de verschillende
toepassingen. Daarnaast hebben we ook een
aantal intelligente accessoires ontworpen,
met het oog op meer efficiëntie voor elk
verhuurbedrijf.” In de eerste kasten van
het merk waren er vijftien settings voor 23
opstellingen. Roggeman: “We hebben dit nu
kunnen herleiden tot drie geoptimaliseerde
settings die in easy-mode zeer eenvoudig te

bedienen zijn op de kast, met een bijzonder
kwalitatief resultaat. Op deze manier biedt
AED Audio echt een ‘plug and play’-oplossing voor 95% van alle producties. De
software laat eveneens toe om getrainde
gebruikers in ‘expert mode’ tailormade te
laten perfectioneren ”
BIJZONDERE PASSIE
Al in de jaren ’80 waren Glenn Roggeman
en consorten bezig met het ontwerpen en
bouwen van speakers. Met de start van AED
Audio keert het bedrijf dus feitelijk ook

MAXIMAAL RENDEMENT
Dat laatste is in de ogen van Roggeman
ook meteen de meest onderscheidende troef
die AED Audio in handen heeft. “Met één
systeem kunnen we 23 verschillende set-ups
maken”, benadrukt hij. “Voorheen had je
hier meer dan tien aparte speakermodellen
voor nodig. In elke afzonderlijke applicatie
kunnen we een uitzonderlijke kwalitatieve
sound garanderen. De kwaliteit van AED
Audio speakers verbleekt niet bij de beste
systemen op de markt en daar zijn we uiteraard heel trots op. En de flexibiliteit en connectiviteit die we kunnen aanbieden is echt
ongezien.” Die flexibiliteit komt natuurlijk
ten goede aan de verhuurbedrijven, legt
Roggeman uit. “De meeste verhuurbedrijven
zijn in verschillende segmenten actief. Soms

wordt het materiaal gebruikt voor grote
festivals, soms voor congressen of corporate
events. In de zomer is er behoefte aan veel
grote geluidssystemen, in de winter worden
veelal kleinere set-ups gebruikt. Ook de
locaties verschillen. In een tent gebruik je
een andere set-up dan in een arena, theater
of congreszaal. Eigenaars van verschillende
systemen worden vaker geconfronteerd met
stilstand van een deel van hun materiaal.
Het feit dat AED Audio een oplossing biedt
voor al deze verschillende toepassingen, op
elk moment en op elke plaats, zorgt voor
een maximaal rendement van de investering.
En uiteraard kunnen we onze klanten bijkomend ondersteunen met zeer grote aantallen
van AED Audio speakers vanuit onze eigen

verhuurvloot, op het moment dat ze dit
nodig hebben. Behalve de flexibiliteit in toepassingen, is het ook een ideale management
tool om de eigen investeringen te optimaliseren, zowel financieel als operationeel.”
PRODUCTNIEUWS
Roggeman verwacht dat we in 2022 nog
wel met wat ‘corona-turbulentie’ te maken
zullen hebben. “Maar ik hoop uiteraard dat
onze sector toch in stijgende lijn kan herstarten”, vertelt hij. “Ik verwacht, bij leven
en welzijn, dat 2023 weer een normaal jaar
kan worden voor ons vak. In 2021 hebben
we duizend speakers gefabriceerd en die zijn
allemaal verkocht in de Benelux. Dit jaar
kondigen we een verdriedubbeling aan voor
de wereldwijde verkoop, ondank de uitdagingen in de supply chain, waarmee wij net
als alle fabrikanten worden geconfronteerd.”
Productnieuws is er ook bij AED Audio, dat
op dit moment bezig is met ontwikkeling
van een flexibele self-powered floor monitor.
“Dankzij de enorme flexibiliteit van de
huidige producten, zien we geen noodzaak
voor een verdere uitbreiding van het gamma
in de komende tien jaar”, vertelt Roggeman.
“Onze focus ligt vandaag vooral op de
grootschalige productie van de FLEX6, de
SOLID15 en de SOLID28 voor de wereldwijde verkoop. We geloven er zeer sterk in
dat AED Audio een sterk audiomerk zal
worden voor verhuur- en installatiebedrijven
op elk continent.”

that in the 1990s every top manufacturer
also came onto the market with ditto top
systems. From the 2000s we also noticed
that there were so many different speaker
models available that it became impossible
for rental companies to keep following all
these segments. At a certain point, I saw at
an English rental company that had no less
than 43 different speakers in their rental
range. This is a nightmare for any rental
company both financially and operationally.
That’s when my dream arose to develop a
product that could cover all these different
applications with just one system.”

AED AUDIO

“TIME WELL SPENT”
When the birth of the audio brand, AED Audio, was announced during the
AED Customer Nights in December 2019, the world looked quite different. A
few months later, the world had been turned upside down and that was especially true of the entertainment world. It turned out differently than we hoped, but
at AED Audio the time was mostly spent usefully, as it turned out in conversation with CEO, Glenn Roggeman: “We strongly believe that AED Audio will
become a strong audio brand for rental companies on every continent.”

Of course, AED Audio would have wished
for a different start, Glenn Roggeman is the
first to admit that But just like everyone in
the world of live entertainment, AED Audio
also had little to want in ‘corona time’. Deal
with the situation and make the best of it,
was the adage. For example, at AED Audio,
the time was spent usefully by further optimising the sound settings, says Roggeman
(CEO of the AED Group). “AED Audio
aims to maximise application flexibility,
by providing one system for 23 different
setups. That is what makes the brand really

unique,” he explains. “Perfecting the settings
to guarantee maximum quality in the
various applications was obviously a huge
challenge. In addition, we also designed a
number of intelligent accessories, with a
view to increasing efficiency for every rental
company.” In the first cabinets the brand
produced, there were fifteen settings for 23
configurations. Roggeman: “We have now
been able to reduce this to three optimised
settings that are very easy to operate on the
cabinet in easy mode, with a particularly
high-quality result. In this way, AED

Audio really does offer a ‘plug and play’
solution for 95% of all productions. The
software also allows trained users to perfect
tailor-made in ‘expert mode’.”
SPECIAL PASSION
Glenn Roggeman and associates were
already designing and building speakers in
the 1980s. With the start of AED Audio,
the company is actually going back to where
it all started. According to Roggeman, it
is the result of their special passion for the
development of sound systems: “We noticed

MAXIMUM RETURN
According to Roggeman, that is also AED
Audio’s most distinctive asset. “We can
create 23 different set-ups with one system,”
he emphasises. “Previously you needed
more than ten separate speaker models for
this. In every single application, we can
guarantee exceptional quality sound. The
quality of AED Audio speakers is at least
on par with the best systems on the market
and, of course, we are very proud of that.
The flexibility and connectivity we can offer
is truly unprecedented.” That flexibility
naturally benefits the rental companies,
explains Roggeman. “Most rental companies
are active in different various segments.
Sometimes the equipment is used for large
festivals, sometimes for conferences or
corporate events. In the summer there is a
need for many large sound systems, in the
winter smaller set-ups are often used. The
locations also differ. You need a different
set-up in a tent than you do for an arena, a
theatre or a conference room. Owners of

different systems are more often confronted
with downtime for part of their equipment.
The fact that AED Audio offers a solution
for all these different applications, at any
time and in any place, ensures maximum
return on investment. And, of course, we
can additionally support our customers with
very large numbers of AED Audio speakers
from our own rental fleet, whenever they
need us to. In addition to the flexibility in
applications, it is also an ideal management
tool for optimising your own investments,
both financially and operationally.”

PRODUCT NEWS
Roggeman expects that we will still have
to deal with some ‘corona turbulence’ in
2022. “But, of course, I hope that our
sector can restart on an upward trend,”
he says. “I expect, that as regards life and
well-being, 2023 will be a normal year for
our profession again. In 2021, we manufactured a thousand speakers and they were
all sold in the Benelux. This year we are
announcing a tripling of global sales, despite
the supply chain challenges we face, just like
all manufacturers.” There is also product
news for AED Audio, which is currently
developing a flexible self-powered floor
monitor. “Due to the enormous flexibility
of the current products, we see no need for
a further expansion of the range in the next
decade,” says Roggeman. “Our focus today
is mainly on the large-scale production of
the FLEX6, SOLID15 and SOLID28 for
worldwide sales. We strongly believe that
AED Audio will become a strong audio
brand for rental and installation companies
on every continent.”

