
PAKHUS11, Dampfærgevej 4, 2100 København Ø,  t 2851 0600,  
kontakt@pakhus11cph.dk, pakhus11cph.dk

YOU NAME IT
- WE FIX IT

Andre Business Events
Vores rå lokaler åbner op for mange muligheder, og vi har derfor gennem 
tiderne lagt hus til mange forskellige typer arrangementer. Bl.a. receptioner, 
produktlanceringer, modeshows, photo shoots, koncerter, teater samt  
kunst- og kulturarrangementer. 

Lad os høre om dine planer og se, om vi ikke kan løse dem også.
Kontakt os på kontakt@pakhus11cph.dk eller telefon 2851 0600.
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kontakt@pakhus11cph.dk, pakhus11cph.dk

Rå, charmerende og fuld af muligheder 
PAKHUS11 er en rå og historisk venue med meget fleksible rammer.  
Huset har flere afdelinger og kan rumme events i alle former og størrelser.  

PAKHUS11 byder på to lokaler: Pakhuset og Smedjen. Begge lokaler er  
nænsomt opdateret med respekt for huset oprindelige originalitet og historie.  
Vi kalder stilen ”rå elegance”. 

Pakhuset  har plads til 450 siddende gæster eller 1.000 stående. 
Smedjen  er en charmerende og selvstændig bygning, der med sit rå look
 og pejs er et fantastisk sted til mindre arrangementer for 
 20 - 80 personer.  

KONFERENCE SET-UP
001   PAKHUS 11

Stole til 420 personer
Scene til Show 6 x 3 meter

AWARDSHOW SET-UP
001   PAKHUS 11

Runde borde á 8 personer til 120 personer
Scene til Show 6 x 3 meter

Langborde à 10 personer 
til 270 personer 

Stole til 450 personer 
og scene 6 x 3 meter

MIDDAG 1 SET-UP
001   PAKHUS 11

Runde borde á 8 personer til 160 personer Runde borde à 8 personer til 160 personer

MIDDAG 2 SET-UP
001   PAKHUS 11

Lange borde á 10 personer til 270 personer 

Runde borde à 8 personer til 120 personer  
og scene 6 x 3 meter

FAKTA:

HØJDE STØRRELSE  STORESAL  FORHAL
 Gulv til loft Hele venue længde x bredde længde x bredde

 9 m 620 m2 28 x 12 m 21 x 13 m 
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