WELKOM BIJ PURE-LINER!
Pure-liner biedt twee uniek varende evenementenlocaties voor (product)presentaties,
bedrijfsfeesten, congressen & meetings, beurzen en publieksfeesten. De bijzondere architectuur
en moderne presentatiemiddelen bieden een omgeving waar u uw gasten op buitengewoon
representatieve wijze kunt ontvangen.
De schepen kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw evenement en wensen. Beide
schepen hebben een capaciteit tot 600 personen. En door beide schepen te gebruiken, kunnen
wij zelfs evenementen tot 1200 personen verzorgen.

LIGPLAATSEN
Vrijwel overal waar water ligt, kan Pure-liner aanmeren.
De thuishaven van de Pure-liner 1 ligt in Keulen, de
Pure-liner 2 kunt u in Amsterdam of Antwerpen
bezichtigen. Vanuit hier bevaren wij de binnenwateren in
Nederland, België en Duitsland. Als het waterwegennet
het toelaat, is Pure-liner ter plaatse.
Hierdoor is het schip bijzonder geschikt voor meerdaagse
presentaties in diverse steden(boatshows). U bouwt één
keer op en wij varen in betreffende periode naar uw
klanten, relaties en/of dealers.

PURE-LINER 1
De Pure-liner 1 kent zijn start in 2005. Begonnen in Nederland, maar al jaren actief op de Duitse
wateren. Het schip kunt u in Keulen bezichtigen. Het schip is van alle technieken en faciliteiten voorzien
om van ieder evenement een onvergetelijk spektakel te maken. Zo herbergt het schip zo´n 350 meter
aan LED verlichting onder de vensterbanken en in de barren.
Uniek is het dakraam dat helemaal open kan, zo kunnen grote producten en zelfs auto’s op het water
worden gepresenteerd. Tevens heeft het schip een mooie serre voor een spectaculair uitzicht.

Bekijk de Pure-liner 1
op Flickr of neem de
Virtual Tour!

PURE-LINER 2
De Pure-liner 2 ligt in Amsterdam en verzorgt evenementen in
zowel Nederland als België. Het schip kent dezelfde
faciliteiten als het eerste schip, maar heeft nog enkele
bijzonderheden als een open showkeuken en een glazen lift.
Leuke details zijn de lcd schermen in de tap-units.
Ook de Pure-liner 2 beschikt over een ruime serre, een grote
vide en heeft LED verlichting over de gehele lengte van het
schip. Zo kan het schip in elke gewenste kleur worden
gebracht, bijvoorbeeld kleuren die matchen bij uw huisstijl of
thema.

Bekijk de Pure-liner 2
op Flickr of neem de
Virtual Tour!

TECHNISCHE FACILITEITEN
Alle denkbare faciliteiten om een evenement tot een succes te maken zijn aanwezig. Een echte eyecatcher is het grote presentatiescherm van 4x3 meter dat zich
uitstrekt over twee verdiepingen. Samen met de vijf 42-inch plasmaschermen hebben de gasten overal aan boord zicht op de presentatie, hierbij niet gehinderd
door daglicht dat door middel van de elektrische verduistering buiten kan worden gehouden.
Tevens zij alle barren en vensterbanken voorzien van LED verlichting. Zo kan het schip gemakkelijk worden aangepast aan uw gewenste kleuren. Bovendien
beschikt de Pure-liner 2 over 5 kleine LCD beeldschermen op de tapunits. Uw logo of bedrijfspresentatie kan hierop tevens worden afgespeeld.

CATERING
Dineren aan boord van een schip is altijd al een
bijzonder gebeurtenis. Tijdens het dineren, geniet u
van een steeds veranderend uitzicht. Naar uw
wensen verzorgen wij lunch, walking dinner of
zittend diner. Lekker eten en een unieke belevenis.
Pure-liner hecht veel waarde aan de kwaliteit van de
catering aan boord. Zo werken wij zoveel als mogelijk
met seizoensgebonden en regionale producten zodat
kwaliteit en versheid gewaarborgd worden.
De Pure-liner 2 herbergt zelfs een prachtige open
showkeuken. Deze keuken heeft een entertainende
waarde maar is natuurlijk ook functioneel. Vanuit
hier worden de gerechten middels trendy
vliegtuigtrolleys geserveerd over het schip.

Bekijk voorbeelden
op Flickr!

CONTACT
KANTOOR ANTWERPEN
Pure-Liner
Franklin Rooseveltplaats 4
2060 Antwerpen
T. +32 (0) 478 28 27 83
info@pure-liner.be
www.pure-liner.be

KANTOOR AMSTERDAM
Pure-Liner
Nieuwendammerdijk 538
1023 BX Amsterdam
T. +31 (20) 494 01 88
info@pure-liner.nl
www.pure-liner.nl

KANTOOR KEULEN
Pure-Liner
Lichtstraße 43 d
50825 Keulen
T. +49 221 998 995 19
info@pure-liner.de
www.pure-liner.de

LIGPLAATS PURE-LINER 1
Becken 3
Am Niehler Hafen 8
50735 Köln

SOCIAL MEDIA

DOWNLOADS

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten! Volg ons op Twitter
en check onze Facebook pagina voor de laatste impressies en
updates!

Op onze website vindt u een aantal handige download links
naar meer praktische informatie zoals plattegronden en high
res. afbeeldingen.

Op ons Flickr account vindt u diverse sfeerfoto's waar u ze ook
kunt downloaden. Voor video impressies kunt u terecht op ons
YouTube kanaal.

Klik op het onderstaande icoontje voor verwijzing naar de
betreffende pagina.

