Technische gegevens

Naam Hal

m²

ExpoDome

6.458

Vide

2.743

Spykerhal

1.485

Bentley Room

662

Pieckzaal

318

EventTron

3.444

Borghesebar

193

Café La Gare

120

Safety Experience Center

nvt

Safety Experience Center

45.000

EventPoint

95

ExpoDome - Autotron Rosmalen
De ExpoDome is de grootste ruimte binnen Autotron Rosmalen en bevindt zich op de
begane grond in het hoofdgebouw. Het is een ruimte die uitermate geschikt is voor
beurzen, congressen, muziekevenementen, publieksevenementen, feesten en
productpresentaties. De ExpoDome is geschikt voor 500 tot 7.500 personen.
Specificaties ExpoDome
Max. aantal personen zittend:

6.300

Max. aantal personen staand:

7.500

Oppervlakte (verhuurbaar):

6.458 m²

Lengte x breedte:

± 92,40 x 73,00 meter

Hoogte onderkant spant:

± 9,15 meter

Grootste deur:

± 4,0 x 3,78 meter

Hoogte onderkant vide:

± 4,13 meter

Hoogte onderkant dak:

± 12,13 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en telefoon

Bijzonderheden:

Een bijzonder item in deze hal is de autolift. Deze
autolift is alleen bestemd voor goederen. Bediening
van de autolift is op aanvraag. Afmetingen:
Lengte x breedte x hoogte:± 5,80 x 2,88 x 2,10 meter
Maximale gewicht:± 2.000 kg

Vide - Autotron Rosmalen
De Vide is de eerste verdieping in de ExpoDome. Het is een ruimte die uitermate
geschikt is voor bijvoorbeeld een beurs. De Vide is perfect te gebruiken in combinatie
met de ExpoDome. De Vide is geschikt voor 100 tot 2.000 personen.
Specificaties Vide
Max. aantal personen zittend:

400

Max. aantal personen staand:

2.000

Oppervlakte (verhuurbaar):

2.743 m²

Lengte x breedte:

± 92,40 x 73,00 meter

Hoogte onderkant spant:

± 4,72 meter

Hoogte onderkant koker:

± 3,47 meter

Hoogte onderkant plafond:

± 4,06 meter
Lengte rondom x breedte: 240,00 x
13,00 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting en vloerbedekking

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en telefoon

Spykerhal - Autotron Rosmalen
De Spykerhal is een aparte ruimte naast de ExpoDome (hoofdgebouw). Het is een
ruimte die niet apart als locatie voor een evenement dient. Deze ruimte is gemaakt ter
uitbreiding van de ExpoDome. Zo is uw event gemakkelijk uit te breiden.
Specificaties Spykerhal
Max. aantal personen
zittend:

600

Max. aantal personen
staand:

1.400

Oppervlakte (verhuurbaar):

1.485 m²

Lengte x breedte:

± 45,34 x 31,00 meter

Hoogte onderkant spant:

± 5,05 meter

Grootste ingang:

4,77 x 4,60 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en telefoon

Bijzonderheden:

Door middel van een overkapping is
de Spykerhal te koppelen aan het
ExpoDome complex.

Bentley Room - Autotron Rosmalen
De Bentley Room is een ruimte die in authentieke Britse stijl is ingericht. De ruimte
bevindt zich op de eerste verdieping in Autotron Rosmalen. Het is een ruimte die
uitermate geschikt is voor congressen, vergaderingen, feesten en productpresentaties.
De Bentley Room is geschikt voor 10 tot 800 personen.
Specificaties Bentley Room
Max. aantal personen
zittend:

400

Max. aantal personen
staand:

800

Oppervlakte (verhuurbaar):

662 m²

Lengte x breedte:

± 44,00 x 13,80 meter

Hoogte onderkant plafond:

± 3,38 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting en
vloerbedekking

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en telefoon

Pieckzaal - Autotron Rosmalen
De Pieckzaal bevindt zich op de eerste verdieping van Autotron Rosmalen. Het is een
ruimte die uitermate geschikt is voor congressen, vergaderingen, feesten en
productpresentaties. De Pieckzaal is geschikt voor 10 tot 400 personen.
Specificaties Pieckzaal
Max. aantal personen
zittend:

200

Max. aantal personen
staand:

400

Oppervlakte (verhuurbaar):

318 m²

Lengte x breedte:

± 15,00 x 15,00 meter

Hoogte onderkant plafond:

± 4,42 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting en
vloerbedekking

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en telefoon

EventTron - Autotron Rosmalen
EvenTron is de grootste hal van EvenTron Rosmalen. Het is een ruimte met vaste
vloerbedekking, die uitermate geschikt is voor beurzen, muziekevenementen,
congressen, publieksevenementen, feesten en productpresentaties. EvenTron is
geschikt voor 100 tot 2.800 personen.
Specificaties EvenTron
Max. aantal personen
zittend:

2.000

Max. aantal personen
staand:

2.800

Oppervlakte
(verhuurbaar):

3.444 m²

Lengte x breedte:

90 x 45 meter

Hoogte onderkant spant:

7 meter

Toelaatbare
vloerbelasting:

250 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting en
vloerbedekking

Aansluitingen:

Elektriciteit, water, internet en
telefoon

Borghesebar - Autotron Rosmalen
De Borghesebar bevindt zich op de eerste verdieping van Autotron Rosmalen. Het is
een ruimte die uitermate geschikt is voor vergaderingen, feesten en
productpresentaties. De Borghesebar is geschikt voor 10 tot 290 personen.
Specificaties Borghesebar
Max. aantal personen
zittend:

80

Max. aantal personen
staand:

290

Oppervlakte (verhuurbaar):

193 m²

Lengte x breedte:

± 20,00 x 10,20 meter

Hoogte onderkant plafond:

± 3,38 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

600 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting vaste bar met tap installatie,
standaard meubilair en vloerbedekking

Aansluitingen:

Elektriciteit, water, en telefoon

Bijzonderheden:

De Borghese Bar beschikt over een dakterras met de
afmeting van: Lengte x breedte: ± 3,10 x 10 meter
Oppervlakte (verhuurbaar): ± 31 m². Aangrenzend aan
deze bar bevinden zich tevens een tweetal
kleedkamers, die beide beschikken over ruime
kleedruimten, toiletten en douches.

Café La Gare - Autotron Rosmalen
Café La Gare bevindt zich op de begane grond van Autotron Rosmalen. Het is een
ruimte die uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld een spetterend feest. Café La Gare
is geschikt voor 10 tot 150 personen. Mocht u vragen hebben met betrekking tot
onderstaande gegevens van de Café La Gare kunt u bellen naar 088 - 9000 350.
Specificaties Café La Gare
Max. aantal personen
zittend:

40

Max. aantal personen
staand:

150

Oppervlakte (verhuurbaar):

120 m²

Lengte x breedte:

± 19,0 x 5,0 meter

Hoogte onderkant plafond:

± 3,04 meter

Toelaatbare vloerbelasting:

250 kg / m²

Voorzieningen:

kunstverlichting

Aansluitingen:

Elektriciteit, water en
telefoon

Safety Experience Center - Autotron Rosmalen
Het Safety Experience Center is gevestigd op het terrein van Autotron Rosmalen en
houdt zich onder andere bezig met anti-slipcursussen en ongevalpreventietrainingen.
Op het Safety Experience Center komen de oefensituaties realistisch overeen met die
verkeersomstandigheden waarmee de cursisten dagelijks te maken hebben.
Een uniek verkeersveiligheidcentrum
De bouw en het ontwerp van de trainingsbanen in combinatie met de vernieuwende
trainingsmethodiek maken het Safety Experience Center als verkeersveiligheidcentrum
uniek in Nederland. Het Safety Experience Center heeft vijf trainingsbanen en een
1.900 meter lang trainingsparcours waarop die omstandigheden gesimuleerd worden,
die in de dagelijkse praktijk vaak de aanleiding vormen tot een ongeval. De oefeningen
en manoeuvres zijn volledig geïntegreerd in een normale wegsituatie en worden niet
separaat op brede wegsituaties beoefend.
Het Safety Experience Center is gelegen op hetzelfde terrein als Autotron Rosmalen en
Eventron Rosmalen. Hierdoor zijn er ongekende combinatiemogelijkheden voor uw
evenement. Wat dacht u van een anti-slipcursus met een spetterend eindfeest in
Eventron Rosmalen?

Buitenterrein - Autotron Rosmalen
Autotron Rosmalen beschikt over een enorm buitenterrein dat al jaren de thuisbasis
voor het tennistoernooi UNICEF Open is. Met ruim 45.000 m² en meerdere
tennisvelden zijn de mogelijkheden van het buitenterrein ongekend. Het bui tenterrein
is uitermate goed geschikt voor beurzen, muziekevenementen, publieksevenementen,
feesten, productpresentaties en bedrijfsuitjes. Zo kunt u bijvoorbeeld een beurs
organiseren dat zowel indoor als outdoor plaatsvindt.

EventPoint - Eventron Rosmalen
EventPoint is een kleinere ruimte in EvenTron Rosmalen, die u kunt gebruiken voor
vergaderingen en productpresentaties. EventPoint is geschikt voor 10 tot 100 personen.
Specificaties EventPoint
Max. aantal personen
zittend:

50

Max. aantal personen
staand:

60

Oppervlakte
(verhuurbaar):

95 m²

Lengte x breedte:

12 m x 5 m

Hoogte onderkant spant:

3,2 meter

Toelaatbare
vloerbelasting:

250 kg / m²

Aansluitingen:

Elektriciteit, water, internet en
telefoon

