Innovatieve, duurzame en eenvoudig te installeren pop-up structuren

Bron: www.konligo.com

De infrastructuur op evenementen is vaak spectaculair, maar faalt op vlak van duurzaamheid.
Met maar liefst 60.000 ton afval per jaar is de evenementensector zeer vervuilend. De
productie van tijdelijke structuren verbruikt grote hoeveelheden energie en grondstoffen, die
na slechts een paar (of zelfs soms één) keer gebruikt te zijn, worden weggegooid.
Konligo gelooft dat we meer kunnen doen met minder. Haar beschermde technologie maakt
het mogelijk om een stijlvolle en robuuste constructie (tent, stand, pop-up structuur, enz.) op
te zetten in minder dan 10 minuten, die men heel lang kan hergebruiken.
Een creatieve kijk op duurzame ontwerpen
Konligo is de vrucht van een samenwerking tussen Aushim Koumar, Niels de Temmerman en
Tine Tysmans. Na 15 jaar onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, wil Konligo tijdelijke
constructies naar een hoger niveau tillen en tegelijkertijd de evenementenindustrie richting een
duurzame toekomst sturen.
Haar baanbrekende technologie vermindert niet alleen de hoeveelheid afval per event, maar
ook de uitstoot van broeikasgassen vanuit hun productie. De structuren zijn modulair
ontworpen, gemaakt van gerecycleerd aluminium en worden geproduceerd in België.
Bovendien besparen ze enorm veel tijd tijdens de installatie, en dankzij hun compacte vorm
zorgen ze voor een kleinere opslagruimte.
Konligo verkoopt en verhuurt bestaande ontwerpen voor ieder type evenement, maar het team
van creatieve ingenieurs biedt ook op maat gemaakte oplossingen aan. De pop-up structuren
zijn multifunctioneel en ruim inzetbaar: ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor brand
activation of als tent, podiumoverkapping, entreeboog, gebogen wand en nog veel meer.

Covid-19 bestendige oplossingen
Desondanks de pandemie in België en het verbod op evenementen, ontwikkelde Konligo twee
nieuwe producten:
De Arko Disinfect en de Tunelo Experience bieden winkels, shoppingcenters, musea, enz.
covidproof oplossingen voor desinfectie en screening. Deze producten kunnen ook gebruikt
worden in de vaccinatiecentra als ingang, uitgang of informatiestand.
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