
work	space for	professionals

vergadering, conferentie of expositie
op de mooiste plek van Eindhoven

Welkom bij Igluu Eindhoven

een inspirerende locatie voor uw vergadering, 
training, congres, event, expositie of private dinner

ü voormalige Philips gloeilampenfabriek in het 
hart van Eindhoven

ü ruimtes voor 2 tot 600 personen, twee 
lounges met bar

ü een aparte vleugel voor congres of 
conferentie met  6 grote zalen, lounge & bar 
en eigen entree

ü professionele AV installaties en 
presentatiemiddelen

ü uitgebreide mogelijkheden voor catering

ü optimale ondersteuning tijdens voorbereiding

ü perfect gelegen

Bel ons voor meer info

085 773 7703

Perfect gelegen

De ligging van Igluu is 
perfect. In de binnenstad, 
schuin tegenover het 
Centraal Station, omringd 
door parkeergarages en 
temidden van winkels en 
horeca. Het naastgelegen 
hotel is via een interne 
doorgang bereikbaar.



Een inspirerende ruimte
voor iedere bijeenkomst
U kunt bij Igluu Eindhoven terecht voor 
bijeenkomsten met 2 tot 600 deelnemers, in 
verschillende settings. Van een spreekkamer voor 
persoonlijke gesprekken tot en met ruimtes voor 
workshops, trainingen en meerdaagse conferenties 
met grotere groepen. 

Alle ruimtes van het historische pand zijn smaakvol 
ingericht en voorzien van de modernste 
presentatiemiddelen. Een tweetal gezellige lounges 
met bar maken het plaatje compleet.

bijzondere wensen
Heeft u bijzondere wensen of bent u op zoek naar 
wat meer ondersteuning bij het voorbereiding van 
uw bijeenkomst? Vraag het ons gerust. 

Wij helpen u graag. 
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Congresvleugel

Rondom de Lichttoren-
zaal liggen vijf grote 
ruimtes die tijdens 
een congres ingezet 
kunnen worden voor 
parallelsesies. Het 
naastgelegen 4-sterren 
hotel is bereikbaar via 
een interne doorgang.

dé ideale setting voor uw congres of conferentie
Igluu Eindhoven beschikt over een aparte vleugel met eigen entree, ideaal voor een 
(meerdaags) congres of conferentie. 

De Lichttorenzaal vormt het middelpunt van deze vleugel. Geschikt voor bijeenkomsten 
tot 600 personen, volledig flexibel in te richten, inclusief lounge en bar. De zaal beschikt 
over een professionele AV installatie en de optie om de akoestische schermen en licht 
aan te passen aan de eigen identiteit.

in totaal 6 grote 
zalen, inclusief lounge & 
bar en een eigen entree

entree

Lichtttoren



dát is pas lekker vergaderen!
Vanzelfsprekend verzorgen wij graag een ontbijt, lunch, aangeklede borrel of uitgebreid 
diner bij ons op locatie. Maar ook het vergaderen zelf wordt een stuk aangenamer met 
een lekkere snack, gezonde break of zoete inval.  Er kan heel veel bij Igluu Eindhoven. 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

work space for professionals

Beurzen & Exposities
Onze grote industriele ruimtes met hoge plafonds 
zijn uitermate geschikt voor beurzen en exposities. 
Inclusief lounge met bar en eigen entree. 

Private dining
Smaakvol dineren in een exclusieve setting? Bij Igluu 
kunt u terecht voor diners tot 250 personen . Wij 
koppelen u graag aan een van onze top-cateraars.

Terras & BBQ
Een borrel of BBQ na afloop van uw bijeenkomst op 
het terras van USINE of met uitzicht over Eindhoven 
bovenop het dakterras van de Lichttoren?  Het kan!

Teambuilding
Wat dacht u van een mega-tafelvoetbaltoernooi of 
een pubquiz in onze gezellige Lichttoren Lounge? 
Wij  helpen u graag aan leuke ideeen.

Meer dan 
vergaderen
Igluu Eindhoven is flexibel 
en veelzijdig.  Dat 
betekent dat er ook ruimte 
is voor exposities & 
beurzen, private dining, 
teambuilding of een borrel 
met BBQ op het terras.

Bel ons voor meer info

085 773 7703



Een bijzondere locatie met heel veel ruimte
Igluu Eindhoven is gevestigd in de Lichttoren. Een historische locatie 
met  bijna 4.000 m2 inspirerende en flexibele ruimte. Geschikt voor 
bijeenkomsten met groepen van 2 tot 600 personen. 

een aparte 
vleugel voor 

congres of 
conferentie met  

6 grote zalen, 
lounge & bar en 

eigen entree

entree

entree

spreekkamers en ruimtes voor 
vergaderingen, workshops en 
trainingen, met lounge & bar.
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Historische Locatie
Philips begon in 1891 met het maken van 
gloeilampen en was rond 1900 een van 
de grootste fabrikanten in Europa.  De 
Lichttoren is een van de eerste grote 
productie-vestigingen van Philips. 

Bij Igluu is dit verleden zeer tastbaar door 
de vele historische details in het oude 
fabriekspand, aangevuld met sfeervolle 
beelden uit het begin van de 20e eeuw.

Nieuwsgierig wat 
er nog meer kan bij 

Igluu Eindhoven?

Bel ons!

085 773 7703

Zalen en capaciteiten
In onderstaand overzicht de zalen in het voorste deel van 
de Igluu (voorschip) en het achterste deel (achterschip) 
inclusief oppervlaktes en capaciteiten. 

VOORSCHIP m2 carre cabaret theater diner receptie

Led 67 20 32 50 - -

Elektron 75 20 32 50 - -

Kelvin 98 28 40 80 - -

Lichttoren 400 - 200 400 250 600

Lichttoren Lounge 144 - - 100 100 150

Diode 94 20 30 80 80 80

Lumen 94 20 30 80 80 80

ACHTERSCHIP m2 carre cabaret theater diner receptie

Wolfraam 47 14 28 45 - -

Kooldraad 52 16 32 55 - -

Edison 99 30 60 100 - -

Philips Lounge 151 - - - 40 150

Tantalum 12 6 - - - -



ruimte voor uw congres of conferentie
Het voorste deel (voorschip) van de Igluu is bij uitstek geschikt voor een 
conferentie of congres. Ruim1.600 m2 vloeroppervlak verdeeld over 
meerdere ruimtes, inclusief lounge & bar en een eigen entree.

voorschip

legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

Deze ruimtes kunnen uiteraard gecombineerd worden met de 
beschikbare vergaderruimtes en lounge in het achterste deel (achterschip) van de Igluu.

LED

Kelvin

Diode

Lichttoren

Elektron
Lounge

entree
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Lichttoren – groot, licht en 
flexibel in te delen. Ook voor 
private dinners. Fraai uitzicht 
op de Blob en de binnenstad.

m2 car cab the rec

400 - 200 400 600

Lumen

legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

Elektron– praktische ruimte, 
flexibel in te delen, met zicht 
op Emmasingel.

Kelvin – Flexibele ruimte met 
veel licht. Uitzicht op het 
Lichtplein met de Witte Dame.

m2 car cab the rec

75 20 32 50 -

m2 car cab the rec

98 28 40 80 -

LED – ruimte met veel 
daglicht, frans balkon en 
uitzicht op Philips' eerste 
gloeilampenfabriek.

m2 car cab the rec

67 20 32 50 -

Lounge – sfeervolle ruimte 
met bar. Flexibel in te delen. 
Ook voor receptie of diner.

m2 car cab the rec

144 - - 100 150

voorschip



legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

Diode – zeer ruime en flexibele 
zaal met professionele AV 
installatie en uitzicht op de 
Mathildelaan.

Lumen – sfeervolle en flexibel 
in te richten zaal. Met extra 
spreekkamer, lounge-set en 
uitzicht op de Mathildelaan

m2 car cab the rec

94 20 30 80 80

m2 car cab the rec

94 20 30 80 80
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voorschip

De ruimtes in dit achterste deel van de Igluu kunnen uiteraard uitstekend worden 
gecombineerd met de ruimtes in het voorste deel (voorschip).

unieke vergaderruimte tussen de coworkers
Het achterste deel (achterschip) van de Igluu is een prettige mix van flexplekken, 
kantoren en vergaderruimte. Hier vind je spreekkamers voor persoonlijke gesprekken tot 
en met ruimtes voor workshops, trainingen en bijeenkomsten met grotere groepen. Er is 
ook een knusse lounge met bar voor een gezellige receptie of borrel.

legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

Wolfraam – knusse, flexibel in 
te delen ruimte. Grenst aan 
Philips Lounge en is door 
flexwand goed te combineren 
met Kooldraad.

m2 car cab the rec

47 14 28 45 -

Tantalum

KooldraadPhilips Wolfraam

Tungstenentree

Edison



Edison – Langwerpige ruimte, 
geschikt voor grotere groepen. 
Grenst aan Philips Lounge.

Kooldraad – lichte flexibel in 
te delen ruimte. Grenst aan 
Philips Lounge en is door 
flexwand goed te combineren 
met Wolfraam.

Philips Lounge – gezellige 
lounge met hippe roze bar. 
Ideaal voor recepties of 
afsluitende borrel.

m2 car cab the rec

99 30 60 100 -

m2 car cab the rec

52 16 32 55 -

m2 car cab the rec

151 - - - 150
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legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

achterschip

Tantalum– comfortabele 
ruimte met privacy en plaats 
voor 6 personen.

m2 car cab the rec

12 6 - - -

Wat is er nog meer mogelijk bij Igluu?

Luxe kantoren & flexplekken
Geef ze de ruimte
Igluu is met haar flexibele 
en ruime faciliteiten 
uitstekend geschikt voor 
het onderbrengen van 
een projectteam, task 
force of strategische 
werkgroep. 

Je kunt bij ons gelijk aan 
de slag!

Bel ons!

085 773 7703

Bij Igluu huurt u een luxe kantoorruimte of flexplek 
in een dynamische werkomgeving. Door de open 
en ruime indeling komen coworkers en bezoekers 
van Igluu elkaar in de wandelgangen tegen. Dat is 
niet alleen gezellig, maar ook goed voor de 
contacten. In sommige gevallen komt het zelfs tot 
een vruchtbare samenwerking.

De flexplekken en kantoorunits zijn modern en 
stijlvol ingericht, met royale, gedeelde 
voorzieningen. Zo kunt u gebruik maken van diverse 
ruimtes om klanten te ontvangen, te vergaderen, 
trainingen te geven of events te houden. 

Gasten worden welkom geheten door onze 
receptioniste. De community manager van 
Igluu is dagelijks aanwezig en zorgt dat alles in het 
pand op rolletjes loopt. 



‘Prachtige locatie en uitstekende catering. 
Ideaal voor onze managementdag.’

DELA

'Mooi, lichte en inspirerende ruimte. 
Goede catering. Centraal gelegen.'

BREMAN

‘Ik kon tijdens ons event écht 
vertrouwen op het personeel van Igluu.'

TU/Eindhoven

‘Igluu made sure        we had everything 
we need to run a smooth event.'

ANAPLAN

‘bij Igluu is alles goed en strak 
geregeld en doen ze graag iets 
extra's voor je. Daar hou ik van.’

ASML

‘Een prachtige locatie met 
een ideale ligging en een goede 

prijs-kwaliteit verhouding.’
PHILIPS

Enthousiaste klanten gingen u voor
Bij Igluu vinden we het belangrijk dat uw bijeenkomst soepel 
verloopt en dat iedereen het naar de zin heeft. Een goede 
voorbereiding is daarbij essentieel. 

Heeft u plannen voor een bijeenkomst? Neem dan vooral contact 
met ons op of kom langs voor een kop koffie! Ons team denkt graag met u mee. 
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'Igluu heeft een mooie warme 
uitstraling, ligt zeer centraal en is 

prijstechnisch aantrekkelijk'
OBVION

Igluu | Lichttoren 32 Eindhoven
085 773 7703 | info@igluu.nl | igluu.nl


