
Start het nieuwe jaar 
overdekt en gebruik 
uw buitenruimte optimaal

CREËER MET DEZE DUURZAME OVERKAPPING DE IDEALE BUITENRUIMTE 

BIJ UW SCHOOL.

Buiten-pauzes in Corona-tijd zonder zorgen

De opening of afsluiting van het school- of studiejaar op een bijzondere wijze 

De diploma-uitreiking in de buitenlucht zonder stress of het gaat regenen

Leerlingen of studenten in de buitenlucht in de schaduw en altijd droog

Andere buitenactiviteiten 



Meer informatie of direct een (online) afspraak?
Mail Karin via overkapping@polyned.nl en zij regelt 
een afspraak voor u! 

DUURZAAM - LICHTGEWICHT - FLEXIBEL

Poly-Ned verwerkt flexibele materialen van kunststof  
en metaal of composieten hiervan. Deze materialen zijn 
met name interessant door het geringe gewicht waardoor  
er een lichte constructie ontstaat die duurzaam is en 
relatief laag in kosten en onderhoud. Licht in gewicht, 
maar zeker krachtig genoeg om wind, water, sneeuw 
en zon te trotseren. Al onze materialen voldoen aan de 
Europese brandveiligheidseisen. 

Oostermeentherand 16 | 8332 JZ Steenwijk

Postbus 177 | 8330 AD Steenwijk

telefoon  +31 (0) 521 320240

office@polyned.nl | www.polyned.nl

WIJ BIEDEN U DRIE KWALITATIEVE MOGELIJKHEDEN MET UITSTRALING

De Explore heeft door zijn markante vrije vorm en frivole 

hoogte een mooi uiterlijk, een echte eyecatcher.  
Doordat er geen doorgaand randprofiel wordt gebruikt is dit type zeer 
geschikt voor toepassingen als schoolpleinoverkapping en entreeluifel. Deze 
solide overkapping kan tegen een stootje en kan prima toegepast worden bij 
uw school.  Deze overkapping is leverbaar in een aantal standaard maten.

De Residence onderscheidt zich door zijn stoere uiterlijk, 

is functioneel en heeft een aansprekende puntkap. Hij is 
samengesteld uit een robuust basisframe van zwaar verzinkt stalen 
profielen. De liggers van dit type tent zijn voorzien van een geïntegreerde 
watergoot en wordt gecontroleerd afgevoerd. Leverbaar in een aantal 
standaard maten. 

Een combinatie van de Explore en de Residence (of afwijkende 
formaten) bieden wij aan als maatwerkoplossing. Wij komen 

graag langs om u hierover te adviseren.

Explore

Residence

Maatwerk

ONZE KRACHT

- gebruik van hoogwaardige materialen

- 50 jaar ervaring

- lange levensduur

- betrouwbare overkapping

- volledig Nederlands product in eigen productie


