TECHNISCHE FICHE CLUB

ADRES
Traxweg 1, 8800 Roeselare

OMSCHRIJVING
De Club is een ontmoetingsruimte met een capaciteit van 200 personen in de kelder van
het gebouw, vooral geschikt voor feesten, fuiven en concerten.

OPPERVLAKTE
165m²

MEUBILAIR
→
→
→
→

5 receptietafels op kar
30 barstoelen op 2 karren
12 klaptafels op kar
50 klapstoelen op kar

FACILITEITEN
→
→
→
→

Wifi
Gedeeld sanitair (op gelijkvloers) voor alle gebruikers van dit TRAX-gebouw.
Parking voor huurders
Buiten: groenruimte, overdekte sokkel & skate-infrastructuur

→ Toog
o Flessenfrigo voor 650 flesjes
o Tapinstallatie met 2 tapzuilen
o Dubbele spoelbak
o Assortiment glazen voor frisdrank, bieren, wijn & schuimwijn
▪ Varia: afschuimers, inox potje, flesopeners, kurkentrekker, plateaus.
→ Berging
o Ruime koelcel
o Tapinstallatie (aansluiten vaten in berging Club)
o Poetsgerief
o Transpalet

AUDIOVISUEEL
→ Vaste geluidsinstallatie
o Versterker (niet toegankelijk), 2 boxen, 2 subwoofers (L’Acoustics)
o DJ installatie is niet aanwezig, voorzie je eigen mengpaneel en spelers!
Aansluiting in de zaal is voorzien.
▪ Let op: aansluiting op onze boxen is via 2 XLR-kabels die je zelf
dient mee te brengen.

o Module voor meten en registreren van het geluidsniveau (niet toegankelijk)
o Display in de zaal met aanduiding van het gemeten geluidsniveau
o Milieuvergunning maximum 100 dB(A)LAeq, 60min overdag
→ Vaste lichtinstallatie
o 10 ledspots en enkele lichteffecten
→ Overlast vermijden
o Om overlast naar de buurt te beperken zijn de systemen voor licht en geluid
gekoppeld aan de nooddeuren in de zaal. Wanneer de nooddeuren
opengaan begint de TL-verlichting op maximaal vermogen te branden, de
feestverlichting valt uit en het geluidsniveau wordt sterk verminderd.

DRANKAFNAME
Verplichte drankafname via vaste brouwer van TRAX.
De drankbestelling doe je minimum 2 weken voor de activiteit via het bestelformulier (te
downloaden op de website). Mail het bestelformulier naar trax@roeselare.be

MEER FOTO’S

PLAN KELDERVERDIEPING TRAX

PLAN GELIJKVLOERS TRAX

