Landgoed Sech ‘ Ry te sechery - Redu
Voor al uw samenkomsten :
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> > >

Seminaries > > >
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Cursussen > > >

Vergaderingen > > >

Conferenties > > >

Colloquium > > >
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>

>

>

Temidden van het beste van de Echte Ardennen hebben we voor uw team een excellente locatie ter beschikking.
Een mega vergadertafel, een sit and listen room met een Multimedia Table en een ‘Giant Garden Table’ bieden de gewenste infrastructuur voor uw teamwerk.

Acht verrolbare fauteuils realiseren
naar wens diverse opstellingen.

De ‘Sit en Listen Room’ ondersteunt
architecturaal het woord van elkeen
die spreekt.

De MulƟmedia Table betreŌ een uit de muur scharnierende tafel die naar wens geposiƟoneerd kan worden.
Alle bestaande media en PC aansluiƟngen zijn mogelijk zowel naar het presentaƟescherm en desgewenst naar de in
de zaal verspreidde en mobiele luidsprekers.

De MulƟ Mediat Table betreŌ een technisch geavanceerde
cathedra of spreekgestoelte. Onder de schuivende delen
vind je alle professionele voorzieningen en aansluiƟngen.
Hdmi, video, USB, XLR, Jack en mini jacks, mixing table,
enz....

De MuliƟmedia Table bevindt zich naast het 1,8 meter brede Panasonic mulƟmedia scherm die de allerlaatste generaƟe professionele presentaƟeschermen betreŌ.

Vanzelfsprekend is ook de grote tafel uitermate geschikt voor een producƟef samenzijn.

Een omvangrijke recepƟeruimte biedt plaats voor een flexibel ruimtegebruik voor U en uw genodigden.

De ‘Giant Garden Table’ is gesitueerd in de boventuin en plaatst jouw team in een panoramisch kader dat het beste
van de Echte Ardennen tot jouw Mee ng Room maakt. Een goed idee om daar s’morgens van start te gaan?

Het open en overdekt paviljoen aan het water met barbeque of open vuur biedt s’avonds en als het regent een toﬀe
plek om er met de groep samen te zijn. Keuze bij overvloed dus om te ‘situsioneren’.

et aussi . . . .

Whiteboard 180 cm x 90 cm

Giant Flatscreen

Flip-over

1: CI - Sleuf :Voor Interface kaart.
2: SD-kaartsleuf.
3: USB poort 3.
4: HDMI 1, 2, 3, 4 aansluiƟng.
5: FuncƟe selecteren (Volume/Helderheid/Kleur/
Scherpte/Laag/Hoog/Balans/auto set-up,/ Geluid, . )
6: Kanaal omhoog/omlaag
7: Ingangsmodus
8: ON/OFF

8 x music Ultra HIFI - speakers

Comfort Lapdesk for Notebooks - Laptopkussen - CushDesk -

9: Ontvanger afstandsbediening
10. RegelfuncƟe automaƟsche helderheid ifv
omgevingslicht.
11. Voeding en Ɵmerllampje
12 Infraroodzender voor 3D bril
NB: Geen VGA aansluiƟng. Niet recente laptop’s
zonder HDMI uitgang kunnen niet aangesloten worden. Breng Recente laptop mee met HDMI uitgang.

Voor uw recepties.
8 statafels (8 x 90 cm x 70 cm)
Standaard worden er 2 geplaatst.
Op aanvraag worden er tot 8 klaar gezet.

Een volledig geëquipeerde keuken staat ter beschikking.
- Zes frigo’s (twee kleine + vier grote) en twee hoge diepvriezers.
- Drie professionele vaatwassers die uw vaat op 3 minuten reinigen.
- Twaalf kookplaten, 3 combi-ovens, 1 grote oven.
- Vier standaard koffiezetten + één senseo
- Allerlei standaard keukengerei in het veelvoud (zie daartoe de bijlage op de website ‘Infrastuur’)
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De Boven-Lesse is gekend als de ‘Echte Ardennen’. De centrale ligging van het landgoed Sech ‘ Ry in de regio BovenLesse maakt haar tot ideaal vertrektpunt voor wandelingen. Aangrenzend aan het landgoed vertrekken er meerdere
wandelingen..

Het landgoed grenst aan één van de grootste beschermde bossen van Europa (Nature 2000 gebied). Een wandeling naar de
Lesse of naar het boekendorp Redu met zijn vele terrasjes is slechts een kwesƟe van enkele minuten

Eenmaal gehuurd, hoe verder:
Het huis wordt gehuurd en behoort in zijn geheel exclusief uw team toe voor de voorziene periode. U krijgt een
sleutel en organiseert in vrijheid uw gebruik van het pand (evident zonder de buurt overlast te berokkenen).
Naar keuze ziet u geen anderen dan uw genodigden, anderzijds staan tal van traiteurs uit de regio desgewenst
ter beschikking voor uw ontbijt, middagmaal en avonddiner.
Hun menu’s varieren conform uw wensen van eenvoudige economische middagmalen tot haute cuisine.
Diverse adressen vind je op onze website www. situs.be onder de rubriek nuttige info.
Diverse eventteams zijn ervaren in het organiseren van Out-Door Activiteiten voor onze huurders.
Ook tussentijdse opkuis kan op vraag.
Op onze website vind je reeds heel wat informatie, plannetjes van de kamerindeling en honderden foto’s.
Prijzen vind je onder de rubriek ‘prijzen’ en beschikbaarheid onder de rubriek ‘beschikbaarheid’.
Onverminderd staan we ter beschikking voor al uw vragen.
Voor alle technische info omtrent aansluitingen en presentaties bel 0475-748319.
Heb je technische ondersteuning ter plekke nodig dan kan ook dat geregeld worden.
Graag aanhoren we - zo je dat van dienst kan zijn - je wensen en aanzetten van concept.
Met vriendelijke groeten,
Het

Voor alle verdere info
mail naar situs@skynet.be
of
tel naar
0479-977967
&
0475-748319

