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Hoe belangrijk uw elektronische apparaten 
en machines zijn, merkt u als ze uitvallen 
door een storing of, erger nog, door brand of 
waterschade.  

Is herstel mogelijk? Is dit rendabel? Wat zijn 
de mogelijkheden? Hoe snel ben ik weer 
operationeel? 

Ook als u kiest voor (structureel) onderhoud, 
moet u kunnen vertrouwen op deskundige 
en ervaren handen die uw mechanische en 
elektronische installaties en luchtinstallaties 
op een veilige en verantwoorde manier in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen. 

Voorkomen en beheersen van risico’s is een 
goed begin. Maar soms ontstaat er toch 
schade.

En als dat gebeurt, is een snelle en efficiënte 
aanpak een must. Daarom bestaat Polygon.

SPECIALISTISCH 
WERK VRAAGT 
OM VAKMANSCHAP

 Europees marktleider in 
schadeherstel bij calamiteiten

 Eerste klimaatneutrale 
reconditioneerder in Nederland

 Ruim 60 jaar ervaring in het 
effectief beheersen van complexe 
omstandigheden

 Hoog gekwalificeerde en ervaren 
projectmanagers

 Een volledig inzetbaar team van 
technici die gewend zijn te werken 
volgens de hoogste normen van 
klanttevredenheid en technische 
vereisten.

 ISO 9001, Nen3140 en VCA** 
gecertificeerd en Salvage erkend
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Polygon beperkt en beheerst al 60 jaar met succes de gevolgen van schade door water, brand en 
klimaat. Met ons netwerk van 4.500 medewerkers in 14 landen staan wij dag en nacht voor u klaar. 

Onze technische reconditioneringsafdelingen zijn te vinden in Rotterdam, Veldhoven, 
Halsteren en Zwolle. Hier brengen wij apparaten, machines en systemen met electronische 
en mechanische onderdelen terug in oorspronkelijke staat door ze vakkundig te reinigen en 
herstellen. Waar nodig maken wij gebruik van ons expertisecentrum in Duitsland. Ook voor het 
reinigen van kanalen, MV boxen, WTW units en luchtbehandelingskasten kunt u rekenen op 
onze vakmensen. Vanzelfsprekend werken zij conform de gestelde veiligheidsnormen. 

OVER POLYGON

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR 

Zowel bij een calamiteit als preventief 
onderhoud is het vooral belangrijk dat uw 
bedrijfsactiviteiten zo snel als mogelijk 
kunnen doorgaan. Wij begrijpen dat stilstand 
kan leiden tot een verlies aan omzet, 
verminderde voorraad of een tekort aan 
dienstverlening of capaciteit en dat dat uw 
bedrijfscontinuïteit in gevaar kan brengen.  
Maar ook dat waardevermindering, een hoger 
ziekteverzuim en achterstallig onderhoud 
kunnen leiden tot stilstand. Daarom luisteren 
wij naar uw behoeften en prioriteiten en 
stemmen we deze af op onze dienstverlening, 
zodat we samen met u tot een maatwerk 
herstel- of onderhoudsplan komen, die 
uw inkomstenstroom bewaakt en hoge 
kosten bespaart. Excellente dienstverlening, 
integriteit en inlevingsvermogen zijn onze 
kernwaarden en daarop kunt u dag en nacht, 
zeven dagen per week, 365 dagen per jaar 
rekenen.

Wij monitoren onze CO2-voetafdruk, 
nemen diverse maatregelen 
om koolstofdioxide-uitstoot te 
verminderen en investeren in een 
duurzaam klimaatproject. Hierdoor 
heeft onze bedrijfsvoering geen 
negatief effect op het klimaat.



Roet, vocht, roest, stof, vet, schimmels of chemicaliën: wij kunnen het deskundig verwijderen 
en uw ventilatie-, vetkanalen, machines, machinekamers, patchkasten of computers in 
nagenoeg alle gevallen terugbrengen in oorspronkelijke staat.

WAT KUNT U VERWACHTEN 
VAN POLYGON?

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Bij een calamiteit zijn wij snel terplekke. 
We reconditioneren uw bedrijfskritische 
apparatuur na brand- of waterschade, maar 
we voeren ook HCL metingen uit, zodat 
de gevolgen van schades kunnen worden 
beperkt. Maar we komen ook bij particulieren 
en bedrijven voor preventief onderhoud. 
Bijvoorbeeld aan machines in fabrieken om het 
productieproces zo goed mogelijk op gang te 
houden, of reinigen we de ventilatiekanalen 
in woningen en kantoren voor een gezond 
werk- en leefklimaat. Maar ook specialistische 
reiniging van de vetkanalen in horeca of 
herstel- en reinigingswerkzaamheden aan 
de machinekamer van een schip terwijl deze 
onderweg is. Zo werken we samen met 
onze klanten en voorkomen we onnodige 
inkomstenderving door onverwachte 
omstandigheden.

VOOR WIE WERKEN WIJ?

Veel voor verzekeringsmaatschappijen 
en schade-experts, maar ook direct voor 
iedereen met elektronica, zoals particulieren 
of bedrijven in de sectoren food, horeca, 
offshore & onshore, energie en bouw. Ook 
laboratoria, woningcorporaties en VvE’s 
schakelen ons regelmatig in. 

WAT KUNNEN WIJ 
SPECIALISTISCH REINIGEN?

Elektronische apparatuur, machines en 
apparatuur in fabrieken, machinekamers van 
schepen, elektronica, lucht- en vetkanalen, MV 
boxen, WTW units en luchtbehandelingskasten 
komen in aanmerking voor technische 
reconditionering. Natuurlijk voorkomen 
we samen met u dat deze de kosten van 
vervanging overschrijden.

WAAR WERKEN WIJ?

Vanuit onze regionale technische afdelingen 
bedienen wij klanten uit heel Nederland. We 
doen alles wat nodig is om uw elektronische 
apparaten, machines, installaties en/of 
kanalen weer in oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Dit doen we bij u op locatie en op 
onze gespecialiseerde technische afdelingen. 
De keuzes hierin hangen af van de situatie en 
de urgentie. Natuurlijk bespreken we deze 
vooraf met u. 

VEILIG WERKEN

Een veilige werkomgeving vinden 
wij erg belangrijk. Daarom krijgen 
onze medewerkers continu 
veiligheidstrainingen en toolboxen 
en dragen zij altijd Persoonlijke 
Beschermings Middelen (PBM's) bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden. Al 
onze technisch reconditioneerders zijn 
Nen 3140 opgeleid.
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Polygon garandeert voor ieder type vervuiling of schade de meest geschikte aanpak en de 
beste resultaten binnen een zo kort mogelijke tijd waardoor u snel weer operationeel bent of 
zelfs operationeel kunt blijven. Waar mogelijk kiezen we voor de meest duurzame oplossing.

TECHNISCHE RECONDITIONERING 
ZOALS HET MOET

WAAROM TECHNISCHE 
RECONDITIONERING?

De kosten van technische reconditionering 
liggen 70 tot 95 procent lager dan die 
voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. 
Een serieuze afweging bij water- of 
brandschade aan relatief nieuwe of kostbare 
bedrijfsmiddelen. Maar wist u dat ook 
onverklaarbare storingen, productievervuiling 
of corrosie met technische reconditionering 
zijn tegen te gaan?

HOE WERKEN WIJ?

Is technische reconditionering in uw 
geval rendabel? Dat brengen wij in 
kaart, want elk project is uniek. U krijgt 
van ons een herstelplan op maat met 
helder kostenoverzicht, zodat u niet voor 
verrassingen achteraf komt te staan. Wij 
doen alleen wat haalbaar is. Onze jarenlange 

ervaring en kennis stelt ons in staat om een 
realistische inschatting te geven. 

WAAR KIJKEN WIJ NAAR?

Natuurlijk is het type materiaal waaruit 
een machine of apparaat is opgebouwd, 
belangrijk. Maar ook het soort vervuiling en 
het type mechanica en/of electronica zijn 
van invloed op de keuze voor een bepaalde 
techniek. Is (gedeeltelijke) demontage 
noodzakelijk bijvoorbeeld of kunnen we 
reinigen met CO2? Deze aspecten bepalen 
de kosten voor technische reconditionering.

WAAROM POLYGON?

We hebben meer dan 60 jaar ervaring in 
technische reconditionering en nog steeds 
ontwikkelen we onze methoden door. Dat 
doen we om de kosten voor onze klanten te 
reduceren, het milieu te sparen en om onze 
dienstverlening verdergaand te verbeteren. 
Wij kunnen ook extra mankracht inschakelen 
vanuit ons expertisecentrum in Duitsland. 
Geen project is te groot.

Wanneer technische reconditionering?

 Bij schade door water of brand
 Bij onverwachte storingen aan machines 

en apparaten
 Als structureel onderhoud
 Om de levensduur van machines en 

apparaten te verlengen

Bij demontage wordt elk onderdeel 
gereinigd, opnieuw gekalibreerd en 
vervolgens opnieuw gemonteerd. 
Dit doen wij meestal samen met de 
fabrikant van de apparatuur en onder 
strenge kwaliteitsrichtlijnen.
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DROOGIJSSTRALEN

Droogijsstralen is een vorm van technische 
reconditionering die uitstekend werkt voor 
het reinigen van electronica, mechanische 
apparatuur en machines na brand- en 
waterschade en voor industriële reiniging.

Brand- en waterschade maar ook het 
normale gebruik veroorzaken vervuiling aan 
apparatuur en machines. Denk aan rook en 
roet, inkt, lijm en ander vuil. Deze vervuiling 
kan leiden tot diverse problemen:

 tragere werking
 lagere kwaliteit van geproduceerde 

goederen
 langere productiecyclus
 verminderde hygiëne
 veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld door 

oververhitting
 onaantrekkelijke aanblik

Droogijsstralen 
(CO2-reiniging), hoe werkt het?

Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide 
(CO2). Tijdens het reinigen van apparatuur 
of machines met behulp van droogijsstralen 

ONZE METHODEN
worden CO2-blokken in een machine 
geschaafd, waardoor een fijn sneeuw op 
het te reinigen gedeelte wordt gespoten. 
De kracht waarmee het droogijs tijdens het 
CO2-reinigen wordt gespoten ligt tussen 
de 2 en 8 bar, afhankelijk van het materiaal. 
Wanneer het in aanraking komt met het te 
reinigen oppervlak sublimeert het in gas. 
Dit gas heeft een volume van 550 x de 
vaste stof. Door deze volumevergroting 
wordt de verontreiniging verwijderd zonder 
beschadigingen.

De voordelen van droogijsreiniging  
met blokken:

 geschikt voor elektronica en mechanische 
machines / apparatuur

 minder demonteren 
(wat je ziet kan je reinigen)

 korte droogtijd ( +/- 1 uur )
 na de droogtijd zijn uw apparaten of 

machines direct weer inzetbaar
 milieuvriendelijk

Wij gaan graag met u in gesprek over de 
mogelijkheden voor uw situatie.
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DROOG REINIGEN

Met een borstel en stofzuiger verwijderen 
wij vervuiling zoals stof en roetdeeltjes. Deze 
methode is bedoeld voor lichte vervuiling 
al dan niet door brandschade en voor 
onderhoud. 

NAT REINIGEN

Met een sopje van alcalische zeep reinigen 
wij electronica om deze vervolgens na te 
spoelen met leidingwater en deze te drogen. 
Nat reinigen met chemicaliën passen wij 
toe wanneer de verontreiniging niet op een 
andere manier te verwijderen is en alleen 
bij (mechanische) onderdelen, machines of 
apparaten die hiertegen bestand zijn.

Ultrasoon reinigen maakt het mogelijk 
om machines en onderdelen succesvol 
te herstellen na brandschade. Ook voor 
onderhoud is deze techniek heel goed 
bruikbaar. 

Ultrasone reiniging werkt zeer goed voor 
het verwijderen van onder andere olie, 
vet en schimmels van metalen, glas en 
keramiek en is daarmee een goede manier 
om industriële machines en onderdelen te 
onderhouden.

Ultrasoon reinigen: hoe werkt het?

Voor ultrasone reiniging gebruiken wij 
een ultrasoon bad. Dit bevat water met 
bepaalde chemicaliën en geluidsgolven 
met een hoge frequentie. Deze 
geluidsgolven zorgen voor duizenden 
luchtbelletjes die steeds groter worden 
en vervolgens imploderen. Deze 
implosies veroorzaken een groot aantal 
kleine en sterke stromingen die het 
vuil losweken, ook op lastig te bereiken 
plekken.

Ook bij u op locatie

Onze ultrasone baden zijn verplaatsbaar 
waardoor we ook ter plaatse, bijvoorbeeld 
op een schadelocatie, een reinigingsgebied 
kunnen opzetten. Op die manier worden uw 
productie en andere bedrijfsactiviteiten niet 
onnodig verstoord en is er geen transport 
nodig van de te reinigen onderdelen naar 
onze vestigingen.

De voordelen van ultrasoon reinigen

 Doordat de stromingen overal kunnen 
komen, worden alle hoeken en gaten 
gereinigd, ook plekken die met de hand 
niet bereikbaar zijn;

 Ultrasoon reinigen zorgt voor een 
significante tijdsbesparing doordat 
machines niet uit elkaar hoeven te 
worden gehaald om alle plekken te 
kunnen reinigen;

 Doordat er geen extra hulpmiddelen 
zoals sponzen worden gebruikt, raken 
materialen niet beschadigd.

ULTRASOON REINIGEN



Een badenlijn is geschikt voor metalen 
onderdelen die middelzwaar tot zwaar 
verontreinigd of gecorrodeerd zijn door 
onder andere chlorideneerslag. Een badlijn 
kunnen we desgewenst bij u op locatie 
opzetten.

De badlijn: hoe werkt het?

Het reinigingsproces bestaat uit 5 stappen. 
In het eerste bad wordt de apparatuur 
voorgereinigd en daarna ontroest in een 
zuurbad. Het derde bad neutraliseert het 
zuur, waarna de apparatuur in het vierde 
bad wordt gespoeld. Het laatste bad bevat 
conserveringsolie waardoor uw gereinigde 
apparaten of onderdelen goed beschermd zijn 
tegen schadelijke invloeden.

IN ÉÉN KEER VRIJ VAN CORROSIE EN 
CHEMICALIËN MET DE BADLIJN

De voordelen van de badlijn:

 In slechts één behandeling zijn uw 
apparatuur of onderdelen vrij van 
chemische verontreiniging en corrosie; 

 Metalen oppervlakken worden 
gepassiveerd terwijl de beschermende 
coatings onaangetast blijven;

 In vergelijking met handmatig reinigen 
kunt u uw apparatuur of onderdelen sneller 
weer in gebruik nemen.

9
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METEEN PARAAT

Polygon zette twee teams in van 20 
goed opgeleide en ervaren technisch 
reconditioneerders die 24/7 aan het werk 
gingen om de schade op het boorplatform te 
herstellen. Daarnaast werden 4 zeecontainers 
aan  beschadigde gereedschappen en 
apparatuur overgebracht naar de Polygon-
vestiging in Alphen aan den Rijn. Deze werden 
gereinigd in een badenlijn.

DE BADENLIJN

De badenlijn is een reinigingsmethode 
van 5 stappen om vervuiling en corrosie 

Een brand veroorzaakte grote rook- en roetschade op een booreiland. Onder andere aan de 
electronica, kabels en diverse machines in onder meer de lasruimte, de magazijnen en de 
machines uit de werkplaatsen. Het risico op corrosie aan de blankmetalen onderdelen was ook 
nog eens zeer hoog door het vrijkomen van waterstofchloride. 

POLYGON HERSTELT BRANDSCHADE OP 
BOOREILAND IN 4 WEKEN

te verwijderen. In de eerste stap werd de 
apparatuur voorgereinigd en vervolgens 
ontroest in een zuurbad. Het derde bad 
neutraliseerde het zuur waarna de apparatuur 
in het vierde bad werd gespoeld. Het laatste 
bad bevatte conserveringsolie. 

VOLLEDIG HERSTELD

Met dit vijfstappenproces behaalde Polygon 
een 100% succesratio; alle gecorrodeerde 
materialen werden hersteld. Daarmee 
was het booreiland binnen 4 weken weer 
operationeel, een kostenefficiënte en 
tijdsbesparende oplossing.
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KANALEN REINIGEN
Het reinigen van kanalen, MV boxen,  WTW units en luchtbehandelingskasten is noodzakelijk 
na brandschade. Maar ook dagelijks gebruik zorgt voor vervuiling. Dat kan leiden tot onveilige 
situaties en een verslechterde luchtkwaliteit. De kans op verspreiding van schadelijke 
bacteriën, virussen en schimmels neemt toe met slecht onderhouden kanalen en installaties. 
Met als mogelijke gevolgen minder productiviteit, gezondheidsproblemen en in een aantal 
gevallen zelfs uitval van medewerkers. Regelmatige professionele reiniging kan dit voorkomen.

VOOR WIE IS KANAALREINIGING 
BELANGRIJK?

Het reinigen en onderhouden van 
ventilatiekanalen, WTW-installaties en 
vetkanalen is een must voor iedereen die aan 
een gezond en veilig woon- en werkklimaat 
wil of moet voldoen.

 Op plekken waar vaak veel mensen zijn 
zoals in utiliteitsgebouwen (kantoren en 
scholen), woningen, zorginstellingen, 
penitentiaire inrichtingen en panden van 
woningcorporaties;

 Waar machines en apparaten draaien 
zoals in productiehallen en industriële 
complexen, op productie- en 
boorplatformen en op schepen;

 In ruimtes waar voedsel wordt bereid 
en hygiëne extra belangrijk is zoals in 
de horeca, bij cateraars en in groot/
gaarkeukens.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN 
KANAALREINIGING?

 Het systeem gaat langer mee;

 Minder kans op ontbranding van de 
vervuiling bij bijvoorbeeld ‘vlam in de pan’;

 Betere hygiëne;

“ De binnenlucht is belangrijker dan we denken. We bevinden 
ons immers meer dan 20 uur per dag in huis of op kantoor. ”

 Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. 
Bron: Longfonds

 (Verdere) verspreiding van schadelijke 
bacteriën, virussen en schimmels wordt 
voorkomen;

 Een beter binnenklimaat omdat een 
gereinigd systeem de juiste hoeveelheid 
vocht afvoert.



KANALEN REINIGEN: 
HOE WERKT HET? 

Onze specialisten voeren diverse 
werkzaamheden uit om het ventilatiekanaal 
volledig te reinigen:

 Indien aanwezig reinigen we de 
luchtbehandelingskast zodat deze weer  
vrij is van stof.

 We reinigen de kanalen zodat deze weer 
vrij zijn van stof.

 We reinigen de ventielen in het pand.

 We behandelen de installatie met een 
antibacterieel middel.

WTW-INSTALLATIES REINIGEN: 
HOE WERKT HET?

Een WTW-installatie draagt bij aan een 
besparing op stookkosten. Wanneer het 
systeem vervuild is zal deze echter meer 
stroom gaan verbruiken. Regelmatige 
reiniging van de WTW-installatie voorkomt dit.

Wij reinigen:

 de WTW-box zodat deze weer vrij 
is van stof;

 de kanalen zodat deze weer vrij 
zijn van stof;

 de ventielen in de woning;

 de wisselaar zodat deze stof- en 
schimmelvrij is.

Daarnaast vervangen we de filters en 
behandelen we de installatie met een 
antibacterieel middel.

VETKANALEN REINIGEN: 
HOE WERKT HET?

Door koken hoopt zich vet op in vet- en 
afzuigkanalen. Als er vuur bij komt doordat 
de vlam in de pan slaat bijvoorbeeld, zal dit 
ontbranden. Veel verzekeraars eisen dan ook 
dat horeca- en andere bedrijven deze kanalen 
jaarlijks door een erkend bedrijf laten reinigen. 
Onze specialisten helpen u daarbij:

 We reinigen de binnenzijde van de kanalen 
met een ontvetter.

 We maken waar nodig luiken in de kanalen 
zodat ze goed en eenvoudig te reinigen zijn.

 We maken een rapportage met voor en 
na foto's waarmee u aan uw verzekeraar 
kunt aantonen dat het onderhoud aan het 
vetkanaal is uitgevoerd.

12
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MECHANISCHE VENTILATIE 

VETKANAAL VETKANAAL

LUCHTKANAAL WONING

MECHANISCHE VENTILATIE 

VETKANAAL VETKANAAL

LUCHTKANAAL WONING

VOORBEELDEN VOOR EN NA REINIGING



ALWAYS BY 
YOUR SIDE

Iedereen die eigenaar of beheerder is van een 
woning of een bedrijf wil schade door brand, 
water of vocht voorkomen. Voorkomen en 
beheersen is een goed begin. Maar soms 
ontstaat er toch schade. En als dat gebeurt, 
is een snelle en efficiënte aanpak een must. 
Daarom bestaat Polygon. We voorkomen, 
beheersen en beperken. En onze klanten 
weten dat we altijd voor hen klaar staan.

Onze Service line Technische 
Reconditionering werkt vanuit een aantal 
vestigingen met een landelijke dekking:

Rotterdam

Bankwerkerstraat 13 
3077 MB Rotterdam

Veldhoven

Kleine Dreef 59 
5504 LG Veldhoven

Halsteren

Canadaweg 32b 
4661 PZ Halsteren

Zwolle

Marconistraat 4a 
8013 PK Zwolle

Voor meer informatie, vragen of 
opdrachten belt u 

0800 68 68 377
Wij zijn 24/7 bereikbaar 
en inzetbaar

Hoofdkantoor 
Alphen aan den Rijn 
J.Keplerweg 4 
2408 AC Alphen aan den Rijn

Tel: 088 500 3500 
nederland@polygongroup.com 
www.polygongroup.com/nl

Alarmnummer 0800 68 68 377

 Polygon Nederland

 Polygon Nederland

 Polygon Nederland

14

https://www.facebook.com/PolygonNederland
https://www.linkedin.com/company/polygon-nederland
https://www.youtube.com/channel/UCQVspEfnwvCd-uDGNjWCCCw
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