
Oplossingen 
voor drogen en 
verwarmen in 
de bouw



Inleiding
De voortgang van bouwwerkzaamheden is afhankelijk van weersinvloeden. Als het weer slecht is, 
dan zullen maatregelen moeten worden getroffen om vertragingen te voorkomen.

Bovendien hebben we in de huidige bouw, waar hoge bouwsnelheden worden gehaald, in toenemende 
mate te maken met de vochtproductie die ook tot stagnatie kan leiden.

Door het hoge bouwtempo en het vroegtijdig glasdicht maken van het bouwwerk, kan de 
bouwconstructie het overtollige bouwvocht niet kwijt. Dit gaat veelal gepaard met extra, onnodige hoge 
kosten. Om dit probleem op te lossen, biedt Polygon specifieke tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing 
aan. Zo kunt u uw planning optimaliseren zonder risico te lopen op het uitkeren van boeteclausules.

Energie en CO2 efficiënt verwarmen 
met de Polygon warmwater oplossingen. 
Indien er warm water (CV) beschikbaar is, 
kan met behulp van een warmtewisselaar 
tussen de vaste installatie en tijdelijke installatie 
op een eenvoudige, veilige en betrouwbare 
wijze warmte overgedragen worden. Indien 
er geen warm water beschikbaar is, kan er 
tijdelijk een olie- of gasgestookte mobiele CV 
ketel opgesteld worden.

Bereikbaarheid

Polygon is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar via alarmnummer 0800-6868377 en beschikt 
over een landelijk dekkend netwerk van 14 vestigingen waardoor er snel, 
efficiënt en doelgericht kan worden gereageerd op noodoproepen.

Kwaliteit

Polygon heeft Kwaliteit, Veiligheid en Milieu hoog in het vaandel staan. Om dit te borgen beschikken wij over 
de volgende certificeringen:

•  ISO 9001  •  VCA**   •  Salvage erkenning op al onze vestigingen  •  NEN 4400-1

Dienstenpakket
Wij bieden een compleet dienstenpakket aan om stagnatie van uw bouwprojecten door vocht- en/of 
temperatuurproblemen te beperken en op professionele wijze water- en brandschade op te lossen. 

De dienstverlening van Polygon is verdeeld in drie divisies:

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

•  Bouwdrogen

•   Bouwverwarmen: CO2 reducerend 
verwarmen door energie-efficiënte 
oplossingen

•  Noodkoeling

•  Ventilatie

•   Optimalisering binnenklimaat bij 
oppervlaktebehandeling en coaten

•   Tijdelijke vochtbeheersing in bouw-, 
farmaceutische-, energie-, gas-, 
olie- en scheepvaart-industrie

Calamiteitenservices 
w.o. herstel van

•  Waterschade

•  Brandschade

•   Elektronica, machines 
en apparatuur

•  Documenten

•   Lekkages inclusief 
het opsporen

Risicomanagement

•   Code Blue®- de dienst voor 
het zekerstellen van uw 
bedrijfscontinuïteit

•   Preventie – blower door om 
luchtdichtheid gebouwen 
te testen

•  Vaststellen van koudebruggen

•   Inspectie van elektrotechnische 
installaties op ‘hotspots’
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Een optimaal en energie-efficiënt resultaat wordt bereikt als de aanwezige luchtkanalen in combinatie 
met indirect olie- of gasgestookte heaters benut kunnen worden. 

Luchtfilterkasten zijn (waar nodig) beschikbaar om mogelijke vervuiling van de luchtkanalen te 
voorkomen. Wanneer de luchtkanalen (nog) niet beschikbaar zijn kan de verwarmde lucht met 
flexibele slangen op de gewenste bouwlagen ingeblazen worden.
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•  Kosten- en energiebesparende oplossingen door inzet apparatuur op gas of warm water

•  Tijdelijke klimaatoplossingen bij gepland onderhoud en calamiteiten

•  Onderhoud van uw apparatuur voor drogen, koelen, verwarmen en ventileren

•  Klein- en grootschalige geëngineerde oplossingen

•  Toepassing van de nieuwste technologieën

•  Europese voorraad op Polygon hoofdkantoor: levering bij grote aanvragen direct uitvoerbaar

•  Innovatieve IT oplossingen zoals draadloos meten en registreren

•  Schadelastbeperking en waarborging van uw bedrijfscontinuïteit

•  One-stop-shopping

•  Goed gemotiveerd en uitstekend gekwalificeerd personeel

•   Hoge kwaliteitsstandaard: ISO 9001:2008 – VCA** – NEN 4400-1 
– OSB-Keurmerk – Salvage erkenningen op alle vestigingen

Alarmnummer NL 0800 – 6868377
Polygon Nederland 
J. Keplerweg 4, 2408 AC, Alphen aan den Rijn 
Tel: 00 31 (0) 172 421 600, Fax: 00 31 (0) 172 420 367

nederland@polygongroup.com  
www.polygongroup.com/nl

Vestigingen in:

Alphen aan den Rijn (hoofdkantoor)  |  Amersfoort 
Amsterdam  |  Arnhem/Nijmegen  |  Bergen op Zoom  
Groningen  |  Heerenveen  |  Leeuwarden 
Maastricht  |  Oldenzaal  |  Rotterdam 
Terneuzen  |  Veldhoven  |  Zwolle

Wat kan Polygon voor u 
betekenen

  Polygon Nederland    @polygonnl

 Polygon Nederland  WorldofPolygon


