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Elicium 1e verdieping

Elicium Ballroom
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21366
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-

ALGEMENE SPECIFICATIES ZAAL
Niveau

+1

Entree

D

Elicium

Oppervlakte

1985 m2

21366 sq ft

Lengte x breedte x hoogte
Stoffering

37m x 50m x 6,8m/8,7m
+

Deur

Vloerbedekking
In gebruik als Ballroom zijn er geen deuren aanwezig. Elicium 1 heeft 2 entree deuren
1,40x2,20 m (bxh). Elicium 2 heeft 3 entree deuren 1,40 x 2,20 m (bxh)

Maximale vloerbelasting

500 kg/m2

Inbrengroute

+

Via entree D. Goederenlift max 2500 kg. Afm. 2.10x2.00x2.30 (bxlxh) .

Lift

+

2 personenliften max 13 personen of 1000kg. Afm. 1.00x2.10x2.25
Liftplatform bij achterzijde aanwezig. Maximale belasting 4000kg, binnenmaten lift 3m x
8m Liftplatform hef- en daalsnelheid: 60 sec. Liftplatform te bedienen zonder certificaat.

(Rolstoel)toegankelijk

+

Via lift entree D

Pilaren

-

Geen pilaren aanwezig

Catering

+

Via zalenwebwinkel of uw accountmanager

Daglicht

+

Daglicht aanwezig

Verduistering

+

Zaal kan verduisterd worden door middel van verduisteringsgordijnen.

Elektriciteit

+

Elektra via putten in de vloer (30 elektriciteit / IT putten aanwezig). Het aanleggen van de
elektra is in overleg met behulp van een plattegrond waarop de locaties worden
aangegeven. Totaal 10 putten langs beide raamkanten. 5 per zijde om de 7 meter.

Perslucht-/afvoerputten

+

Verlichting

+

Klimaatbeheersing

+

Ophangmog
e
e
e
lijkh d n

-

Extra

+

CAPACITEIT
Theateropstelling
Cursusopstelling

2000

Cabaretopstelling
U-vorm opstelling

1128

Boardroomopstelling
Diner opstelling
Receptie

776
130
1070

De 15 vakken in het plafond van de ballroom zijn uitgevoerd met ledverlichting, schakelbaar
per zaal De ledverlichting kan alle gewenste kleuren aannemen en het is mogelijk per ledlamp een kleur te kiezen
Temperatuur kan geregeld worden via de Eventmanager
Geen wateraansluiting aanwezig in de Ballroom. De Ballroom is door middel van twee
verplaatsbare wanden deelbaar in 2 zalen, Elicium 1 en Elicium 2. Bij het niet gebruiken van
de wanden zijn ze opgeslagen aan weerszijden van de Ballroom (zie plattegrond)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE FACILITEITEN
Beamer

-

Projectiescherm

-

Flatscreen

-

Netwerk

+

Speakersysteem I versterker

-

Op aanvraag
Op aanvraag
RAI wifi is het gratis wifi netwerk van RAI Amsterdam en is geschikt voor meetings en
congressen tot max 1.500 bezoekers per dag.
Dit netwerk (max 2Mbps per apparaat) is voldoende om mee te surfen, mailen en social
media te gebruiken. Voor het downloaden van grote bestanden of bijvoorbeeld het
streamen is dit netwerk niet geschikt. Toegang tot RAI wifi krijgt de gebruiker door wifi
op zijn apparaat aan te zetten en het netwerk 'RAI wifi' te selecteren. Nadat de
verbinding tot stand is gekomen dient de gebruiker akkoord te gaan met de
voorwaarden, waarna de button 'aanmelden' actief wordt. Voor een op maat gemaakt
voorstel of wanneer uw evenement andere vereisten heeft kunt u contact opnemen met
uw account manager.

I geluidstafel
Technische cabine

-

Vertaalcabines

-

Podium

+

Podiumverlichting

-

Verlichtingstruss

-

Kan op verzoek en tegen meerkosten worden geplaatst

FACILITEITEN IN OMGEVING VAN DE ZAAL
Lounges, vergaderzalen nabij

+

D201, D202, D203, D204

Garderobe

+

Entree D of Passage (Elicium -1). Mobiele garderobe op verzoek

Toiletten

+

Toiletten aanwezig tegenover de roltrappen

EHBO-Post

+

EHBO post aanwezig op -1, naast Prayer room en Baby Care lounge

Parkeren

+

P2

