
Brussels Event Brewery  

 
BEB – Evenementenzaal 

 
I INKOMHAL 
 

162m² oppervlakte. 9m(l) x 18m(b) met vestiare, sanitair voor gehandi-
capten, aansluiting naar het sanitair voor groot publiek in de kelder-
verdieping en ondergrondse gang naar de VIP ruimte in de Silozalen. 
 

II. EVENEMENTENZAAL 
 
A. AFMETINGEN 
 

Thermisch en akoestisch geïsoleerde ruimte met volgende afmetingen :  
* totale ruimte : 55m (lengte) x 28m (breedte) = 1.540m² oppervlakte 
 9,50m (hoogte) met vakwerk      
* vrije  ruimte : 55m (lengte) x 28m (breedte) = 1.540m² oppervlakte 
 7,20m (hoogte)  

 
B. VLOER 
 

Het plateau heeft een nuttige oppervlakte van 1.540m² en is vervaardigd 
uit polybeton van lichtgrijze kleur. 

 
C. LICHTPLAFOND 
 

Werklicht “Sylbay 110” is voorzien in heel de zaal.  
Het nieuwe vakwerk (plafond) werd 0,50m minder hoog gemaakt dan het 
oude zodanig dat de trussen, middels takels, tot op de maximale hoogte 
van 7,20m kunnen getrokken worden. Stroomververdelingspunten; 1 x 
250Amp. – 2 x 125Amp. – 1 x 64Amp. en 2 x 32Amp. zijn op twee plaatsen 
voorzien in de zaal. Er dient voorlopig gewerkt te worden met eigen, 
mobiele dimmers, een afzonderlijk lokaal is hiervoor beschikbaar.  
 

D. WANDBEKLEDING 
 
Rondom de zaal is een rail voorzien met 8 stuks zwarte Molton doeken van 
7,20m(H) x 22m(L)en één doek (uit twee delen) die de zaal in twee delen 
kan indelen (700m² en 850m²) 

 
E. VERLUCHTING / VERWARMING 
 

De zaal (13.860m³) is volledig voorzien van afzuigingsapparatuur die de 
warme lucht afzuigt en verse lucht binnenvoert. De verwarming en 
afzuiging funcioneert op basis geruisloze warme luchtblazers en 
extractoren. 
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F. ELEKTRICITEITSCABINE  
  
 600 kVA 
 
G. TOEGANGEN TOT DE ZAAL 
 

*  3 brede inkomdeuren voor het publiek vooraan 2m x 0,9m 
  (waarvan één inkom toegankelijk is voor rolstoelpatiënten) 

* 1 geïsoleerde poort 4,20m breedte x 4,10m hoogte naar de backstage. 
* 5 nooduitgangen met 12 dubbele branddeuren die rechtstreekse  
 verbinding geven naar de Onafhankelijkheidssstraat. 
* 2 dubbele brandvrije deuren naar de cateringruimte 
* 1 dubbele deur naar de loges en productiekantoren 
*  2 dubbele deuren naar tussengang. 
 

 
III CATERINGRUIMTE 

 
*  Nuttige vloer 15,23m (l) x 13m (b) = 198m²oppervlakte 
*  Vrije hoogte 5m. 
* 1010m³ totale ruimte voorzien van afzuiging. 
*  Volledig muurbekleding in faience betegeling. 
*  Rechtstreeks verbinding met de straat middels een sectionele poort 
* Stopcontacten van 380V (Steamers) en 230V – af en aanvoer van 

water. 
 

IV LOGES & PRODUCTIEKANTOREN 
 
* 8 gewone loges met gemeenschappelijke douches en sanitair 
 2 VIP loges voorzien van stortbad. 

Afzonderlijke inkom naar parking, loges en backstages. 
25 VIP parkeerplaatsen in gesloten hal met directe toegang naar de 
loges. 

 
*  De loges kunnen ook dienst doen als productiekantoor, ze zijn allen 
    voorzien van telefoonaansluiting/internet en of fax. 
 Vergaderruimte (op aanvraag) 
 Drankautomaten (frisdranken - warme dranken) 

 
 
V. LICHTPLAFOND 
 

Stalen Y-profielen voor een puntlast van 1.000kg. zijn op 6 plaatsen 
voorzien, om lichtapparatuur op te hangen. 

 
VI TAPINSTALLATIE 
 

BEB beschikt over 4 sets mobiele tapinstallaties bevattende een toog met 3 
tapkranen + een toog met flessenkoeler (frisdranken) + een  toog met 2 
spoelbakken. 

 


