
Polygon is een klantgerichte organisatie gespecialiseerd 
in het herstellen van water- en brandschade en in het 
leveren van tijdelijke klimaatoplossingen. Wij beperken 
en beheersen de gevolgen van water, brand en klimaat. 
Onze oplossingsgerichte aanpak bestaat uit de optimale 
inzet van mensen, kennis en technologie.

Onze belofte ‘Always By Your Side.’ maken we waar 
door altijd (24/7) snel ter plaatse te zijn met de juiste 
oplossing. Onze mensen zijn integer, deskundig  
en hebben inlevingsvermogen. 

Wij leveren zowel standaard, als op maat gemaakte 
oplossingen voor al onze klanten. Jaarlijks werken  
we aan ruim 250.000 projecten voor huiseigenaren, 
bedrijven, de overheid en verzekeraars. De opgedane 
kennis en ervaring gebruiken we om onze diensten 
continu verder te ontwikkelen.

Wij ontzorgen, richten ons op het beperken van  
de gevolgschade, dragen bij aan de bedrijfscontinuïteit 
en monitoren nauw het herstelproces. 
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Dé specialist in schadeherstel  
en klimaatoplossingen

Polygon Nederland 
J. Keplerweg 4 
2408 AC Alphen aan den Rijn

Tel: 088 – 500 35 00 
nederland@polygongroup.com 
www.polygongroup.com/nl 
Alarmnummer: 0800 – 68 68 377
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Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

0800 - 68 68 377



Wat kan Polygon voor u betekenen?

Herstel van waterschade
•   Verwijderen achtergebleven water en inventariseren beschadigde ruimtes
•   Plaatsen van droogapparatuur en het verrichten van vochtmetingen
•   Drogen van opstal, inboedel, constructies, vloeren en isolatie
•   Schimmel- en geurbestrijding

Lekdetectie en reconstructie
•   Opsporen van lekkages zonder hak- en breekwerk
•   Direct herstel na lekdetectie, zo wordt gevolgschade beperkt
•   Analyse en opsporen van lekkages van platte daken
•   Thermografie

Tijdelijke klimaatoplossingen
•   Tijdelijk drogen, koelen, verwarmen en ventileren
•   Tijdelijke vocht- en klimaatoplossingen bij:
 -  Maritieme industrie en offshore
 -  Energie-, gas- en olieproductie
 -  Farmacie en voedingsmiddelen
 -  Evenementen
•   Optimaliseren binnenklimaat bij oppervlaktebehandeling en coaten
•   Conditioneren van ladingen, tanks, leidingen en installatiedelen
•    Condities binnenklimaat op afstand monitoren en controleren

Herstel van brandschade
•   Inventariseren beschadigde ruimtes en veilig stellen goederen
•   Verwijdering rook- en roetdeeltjes van opstal, inboedel en de constructie 
•   Ultrasoon reinigen
•   Corrosiestop uitvoeren
•   Schimmel- en geurbestrijding

 Specialistische diensten
•   Technische reconditionering (herstel van elektronica, machines en apparatuur)
•   Documenten drogen en herstellen
•   Preventie (o.a. blower door test, vaststellen koudebruggen en beoordeling 

bouwkundige constructies)
•   Code Blue (de dienst voor het zekerstellen van uw bedrijfscontinuïteit)
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