
Het juiste klimaat tijdens uw evenement
Tijdens een evenement is de juiste temperatuur van groot belang om het  
uw gasten naar de zin maken. Wanneer de temperatuur te hoog of te laag  
is voelen de gasten zich niet op hun gemak. Polygon helpt u het juiste 
klimaat te creëren om uw evenement tot een succes te maken.

Koelen en verwarmen 
Polygon is gespecialiseerd in het creëren van het juiste klimaat. Wij doen 
dit onder andere door te koelen en te verwarmen. Hiervoor hebben wij 
een groot assortiment aan mobiele koelers en verwarmingsapparatuur 
beschikbaar. Of het nu gaat om een evenement in een 
tentoonstellingsruimte, sporthal (circus)tent of een concerthal.  
Wij hebben altijd de juiste apparatuur beschikbaar.

Onze specialisten komen graag bij u op locatie om een op maat 
gemaakte oplossing voor uw evenement samen te stellen. Hierbij 
houden zij onder andere rekening met de isolatie van de ruimte, het 
verwacht aantal bezoekers, de grootte van de ruimte en de verwachte 
weersomstandigheden. Zo heeft u de garantie op een goed klimaat.  

Polygon is 24/7 bereikbaar en beschikbaar. Dus heeft u tijdens uw 
evenement hulp nodig, bijvoorbeeld door een onverwachte weersomslag, 
dan staan onze specialisten klaar om u te helpen. 

Duurzame oplossing voor  
uw evenement
Wanneer enkel een koeler of een 
verwarming wordt geplaatst zal 
er in de ruimte geen gelijkmatige 
temperatuur ontstaan. Polygon 
heeft hiervoor oplossingen.  
Ten eerst is het mogelijke om 
luchtverdeelslangen in de ruimte 
op te hangen voor gelijkmatige 
luchtverdeling. Daarnaast 
kan, met behulp van speciale 
ventilatoren met een gepatenteerd 
regelsysteem, een positieve druk 
in de ruimte gecreëerd worden. 
Dankzij de scherp gekantelde 
ventilatorbladen wordt de 
ruimtelucht gelijkmatig verdeeld. 
Dit geeft wel een onrustiger beeld 
in de ruimte, omdat de ventilatoren 
continu draaien. Beide oplossingen 
leiden tot een betere beheersing 
van de temperatuur.
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Tijdelijke klimaatoplossingen:  
Klimaatoplossingen voor evenementen



Toepassing van deze systemen is zeer duurzaam,  
omdat er significant minder energie wordt verbruikt. 
Hierdoor zijn de energiekosten voor tijdelijke koeling  
en verwarming tijdens uw evenement lager.

De voordelen van onze oplossingen
De voordelen van een Polygon verwarmings- en 
koelsysteem voor evenementen zijn:

•  Polygon gebruikt mobiele units die op iedere locatie 
geplaatst kunnen worden

•  Wij leveren zowel verwarming als koeling

•  Wij leveren zowel olie- en gas gestookte verwarming 
als elektrische verwarming

•  Elk gewenst temperatuurprofiel kan  
gecreëerd worden

•  We zorgen voor constante ventilatie

•  Onze oplossing leidt tot een aanzienlijke besparing  
op de energiekosten

•  24/7 service ter plaatse.
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Contact
Heeft u vragen, bent u op zoek naar extra informatie, 
of wilt u Polygon inschakelen? Neem dan contact op 
met onze specialisten! 
Bel 088  - 500 35 00 of mail  
nederland@polygongroup.com

Verwarming op het strand
Een goed voorbeeld is een bedrijfsevenement op het 
strand van Noordwijk. Voor circa 180 gasten werd een  
diner geserveerd in een tent welke was aangesloten op  
een beachclub van waaruit het diner geserveerd werd.  
In verband met de weersomstandigheden (half maart 
was het overdag zo’n 8ºC) werd besloten dat er extra 
verwarming nodig was in de tent. Polygon plaatste 
twee indirect-oliegestookte heaters buiten de tent op 
het strand. Via flexibele slangen werd de warme lucht 
de tent ingeblazen. Zo zorgden onze specialisten dat 
de tent bij aankomst van de gasten een aangename 
temperatuur had. 


