
VI ER 
POLYGON
Vi forebygger, kontrollerer og minimerer  
skader efter vand, brand og klima
Polygon er global ekspert og ledende på det europæiske marked inden for skadeservice og fugtteknik.  
På tre kontinenter og i 16 lande gør vores 5.800 specialister alt for at forebygge, kontrollere og  
minimere følgevirkningerne af vand, brand og klima. Vores innovative og skræddersyede løsninger  
kombinerer mennesker, viden og teknologi, når vi leverer vores service til kunderne.



VORES 
SERVICES
Polygon er blandt de største aktører inden for 
skadeservice, teknisk skadeservice, skimmel-  
og miljøsanering samt fugtteknik i Danmark

Polygon er en serviceorienteret beredskabsvirksomhed med 15 

afdelinger fordelt over hele landet, hvilket sætter os i stand til at 

være fremme ved indsatsstedet med meget kort varsel.

Vi stræber altid efter at være de bedste inden for vores felt  

og kunne tilbyde en komplet vifte af skadeserviceydelser, der 

opfylder alle vores kundesegmenters behov.

Det er vigtigt for os at afdække vores kunders behov og forstå, 

hvad der er vigtigt for dem, når det kommer til kvalitet, respons-

tid, projektledelse, kommunikation, helbred, sikkerhed og miljø.

I får Polygons 24/7 service med ankomst til akutskader inden for 

60 minutter døgnet rundt og året rundt

Vores globale styrke og lokale tilstedeværelse gør, at vi kan  

være tæt på vores kunder, når behovet opstår. 

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere står klar til at løse 

kundernes problemer med hurtig og pålidelig respons, så kunderne 

kan komme videre med deres dagligdag.DØGNVAGT 
7228 2819



Skadeservice
Stopper eller minimerer skader op-

stået i forbindelse med brand, vand, 

stormskader, eksplosioner, olie- og 

kemikalieudslip. Hindrer ødelæg-

gende følgevirkninger i at udvikle 

sig. Vurderer og dokumenterer 

skaden, samt afdækker eventuelle 

risici, miljøproblemer mv. Polygon 

udfører desuden renovering af 

ejendele.

Brand
Rengøring og blotlægning efter 

brand- og sodskade, minimere føl-

geskader, klorid/syremåling samt 

lugtsanering. Polygon har derud-

over et vagthold af medarbejdere 

med hjælperøgdykkeruddannelse 

og kan derved assistere brand-

væsnet med deres beredskabs- og 

værdiredningsplan.

Facade- og graffitirens
Facaderens på alle typer facader og 

efter alle typer skader. Der kan f.eks. 

være tale om brandskader, hærværk 

eller graffiti. Vi råder over flere 

typer afrensningsanlæg, herunder 

højtryksrenser, tøris- og lavastens-

blæsning. Vi vælger altid metoden 

ud fra facade- og skadetype for at 

skåne facaden mest mulig.

Teknisk skadeservice
Følgeskadebekæmpelse og reno-

vering af maskiner, installationer, 

elektronisk udstyr, produktions-

anlæg og køretøjer efter brand, 

vandskade eller anden forurening.

Hurtig og kompetent teknisk 

følgeskadebekæmpelse er kritisk 

for de efterfølgende renoverings-

muligheder.

Vand
Polygon har særlige kompetencer, 

når det gælder identificering, 

analyse og udbedring af fugtska-

der. Vores tekniske udstyr, ved bla. 

avanceret fjernaflæsningssystemer, 

i kombination med vores dygtige 

fugtteknikere og store erfaring på 

området sikrer en optimal fugtbe-

kæmpelse og holdbar renovering af 

bygninger, inventar m.m.

Miljøsanering
I forbindelse med vores arbejde 

kommer vi i kontakt med asbest, 

PCB og blyholdige materialer, 

hvilket kræver grundig viden om, 

hvordan de miljøfarlige stoffer i 

materialerne håndteres. Polygon 

sørger for, at de nødvendige sikker-

hedsforanstaltninger bliver taget, 

og materialerne håndteret korrekt. 
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Beskyt din ejendom mod vandskader og 
opdag dem i tide.
Hiotlabs, et datterselskab af Polygon, 

udgør den centrale hjørnesten i vores 

forebyggende servicetilbud.

Sensorer kombineret med intelligent 

og effektiv alarmhåndtering gennem 

Hiotlabs’ platform, sikrer at evt. lækage 

opdages i tide og derved forhindrer skader 

eller størrelsen af skaden minimeres.

At opdage lækagen tidligt mindsker beho-

vet for udbedring af bygningsskade, hvil-

ket ikke kun sparer tid og omkostninger, 

men samtidig har en positiv indvirkning på 

miljøet med reduceret CO2 udledning.

Typiske placeringer

Væghængte 
toiletter

Badeværelser

Under hårde 
hvidevarer

Teknikskabe

F    REBYGGELSE

KONTAKT OS Hør hvordan vi sikrer jer 24/7 – og få ny og 

mere viden om teknologi, vores ydelser og 

vores services. Det er selvfølgelig helt ufor-

pligtende, og vi er ”Always By Your Side”.

RING PÅ
72 28 28 18

ANSVARLIG FORRETNING
Vi driver forretning efter høje etiske 
standarder, styret af vores virksom-

hedsværdier integritet, kompetence og 
empati.

MEDARBEJDERE
Medarbejdere er vores vigtigste 

ressource. Vi beskæftiger over 5.800 
medarbejdere i 16 lande. Deres  

engagement, viden og kompetencer  
er afgørende for vores succes.

REDUCERING AF  
MILJØPÅVIRKNINGEN

Vores kerneforretning er at restaurere 
frem for at udskifte beskadiget ejen-
dom samt forhindre skaden i at opstå. 

VORES ANSVAR - BÆREDYGTIG VÆKST OVER TID

https://www.polygondb.dk
mailto:info@polygondb.dk

