
VI VILL SKAPA KONTAKTER

Låt oss prata 
om Henco

NL





Vi samarbetar för att utveckla den perfekta lösningen som 

gör installationerna snabbare, enklare och effektivare.

Vi skapar hållbara förbindelser mellan människor, mellan 

människor och installationskomponenter och slutligen 

mellan människor och en trevlig miljö.

Nyckeln till vår framgång:

Kvaliteten på vårt material, vår service och våra 
arbetsmetoder, som stöds av certifikat.

Användning av pålitliga material och 25 års 
erfarenhet som vi har med oss.

Våra hållbara lösningar som passar in i ett energi- 
och miljövänligt byggandebouw

Bokstavligen och bildligt talat. Vi erbjuder dig de bästa rören, kopplingar och tillbehör så att du kan göra en 

anslutning. Detta kan göras på 1001 olika sätt, eftersom inget installationsprojekt är det andra likt. Installatörer står idag 

inför allt större utmaningar. Därför erbjuder vi alltid den perfekta lösningen, även för jobb som inte är helt vanliga.  

Att skapa kontakt är vad det handlar om. 

INLEDNING



HISTORIA

1992

Start av Henco

1993

Produktion

flerskiktsrör

1999

Produktion
PVDF-

presskopplingar

2003

Etablering
Hencofloor

2007

Produktion av 
Vision plug-in-
kopplingar

2020

Byggande av en ny 
distributionscentral

Hencos framgångshistoria började 1992 när entreprenören Louis 
Hendrickx utvecklade idén om ett flerskiktsrör.

I dag producerar och säljer våra 300 anställda över 130 miljoner 
meter rör och över 11 miljoner rördelar per år. 

Sedan 2008 har Henco varit en del av Aalberts, en 
stor innovatör inom området för banbrytande 
teknik för industrin och vardagslivet. 

liv. Detta ger oss en fördel gentemot konkurrenterna.
Kopplingen och den delade kunskapen mellan Henco och
Aalberts gör stora prestationer möjliga. Genom att vara
fokuserade och trogna våra värderingar kommer vi att nå våra
mål tillsammans.



VAD VI GÖR

APPLICATIES

HENCO IN CIJFERS
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± 11 miljoen
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± 11 miljoen
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4x rond
de wereld

+1 miljoen m
vloerverwarming / jaar
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Henco Industries är en global leveransorganisation med säte i Herentals, 
Belgien.

SANITÄRT UPPVÄRMNING GOLVVÄRME GAS SPRINKLER

Kvalitet A-märke
I vårt laboratorium testas våra rör och 
rördelar på olika sätt för att säkerställa 
deras kvalitet. Våra produkters högsta 
kvalitet bevisas av följande av våra 
certifikat.

Rätt lösning
Flerskiktsrör, rördelar, golvvärme, 
fördelare och användarvänliga verktyg 
för att göra alla installationer snabba, 
problemfria och effektiva. Henco har 
alltid rätt lösning för dig!

TRYCKLUFT



VARFÖR VI GÖR DETTA

Att skapa kontakter är 
viktigt för oss. Det är mer 
än att skapa effektiva 
förbindelser eller länkar. Vi 
skapar kopplingar mellan 
människor och byggnader 
och ser till att dessa 
kopplingar fungerar på 
lång sikt.

Installatören är en central 
del av vårt uppdrag. 
Vi vill vara en partner i 
värdeskapandet. Därför 
samarbetar vi med 
ledande grossister och 
projektutvecklare. . 

Vi fortsätter att spela en 
viktig roll när det gäller 
effektiv uppvärmning, 
kylning, vatten- och 
gasdistribution. Vi vill 
utveckla våra lösningar 
genom våra team av 
tvärfunktionella tänkare 
och verkliga våghalsar. 

Med Henco leder vi 
utvecklingen av 
innovativa lösningar 
som bidrar till 
grundläggande 
förbättringar i 
byggprocessen och 
driften av fastigheter.



be an 
entrepreneur

take 
ownership

act with 
integrity

dela och lära sig

go for 
excellence

be an entrepreneur

We explore and make dreams happen. 

We adapt, innovate and focus on our 
customers’ requirements and give them 
back so much more than they expect.

take ownership

We are responsible for achieving our 
own commitments.

Proactive, accountable,
and empowered to perform.

go for excellence

We are passionate, self-critical and 
persistent in everything we do.

We challenge the status quo, 
push boundaries and think outside the 
box. And we deliver results.

share and learn

We learn from each other by being 
professional and open-minded.

We get better every day. We are not 
afraid of failure. In fact, we embrace it as 
a valuable stop on the route to success.

act with integrity

We lead by example,
act transparently and 
speak up.

We are professional at all times, 
and in everything we do.

the Aalberts way
winning with people
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Vi utforskar och 
förverkligar drömmar. Vi 

anpassar oss, 
Förnya och fokusera på 
önskemålen från våra 
kunder. Vi gör mer än 

än vad vi lovar.

HUR GÖR VI DETTA

Vi håller vårt ord och 
uppfyller våra 
skyldigheter.

 Vi är proaktiva, 
ansvarsfulla och 
beslutsamma.

Vi är passionerade, 
självkritiska och 

uthålliga i allt vi gör.

Vi utmanar status 
quo, flyttar gränser 
och tänker utanför 

boxen.

Vi lär oss av varandra 
genom att vara 

professionella och 
öppna.

Vi är inte rädda för att 
misslyckas eftersom vi 
lär oss av våra misstag.

Vi föregår med gott 
exempel, agerar 

öppet och gör oss 
hörda.

Vi är alltid 
professionella i allt vi 

gör.



Henco flerskiktsrör

Hjärtat i det omfattande sortimentet är utan tvekan vårt flerskiktsrör.
Den är utformad för att uppfylla de mest krävande kraven och kan användas för de mest varierande tillämpningar.. 

Resultatet är fortfarande det mest ledande, multifunktionella och 
pålitliga röret på den internationella marknaden. Henco tillverkar också 
förisolerade rör och hölje. Gasrör är också en del av vårt kompletta 
sortiment.

Alla fördelarna med metall och plast:

Bältesvetsad aluminium

100 % syretät

Låg linjär expansionskoefficient, som metallrör.

Motståndskraftig mot korrosion, kemisk och 
elektrokemisk påverkan.

Högsta arbetstryck 10 bar och högsta 
arbetstemperatur 95 °

C.PE-Xc-elektronstrålekorslänkat inre och yttre
rör.

Hög motståndskraft mot tryck och temperatur

Slät yta - låg tryckförlust

Lika lätt som ett syntetiskt rör

Flexibelt, lätt att böja även vid låga 
temperaturer,behåller formen efter böjning

Aluminium (AL) 
Sömlös

Klisterskikt

Vernet Polyethyleen 
(PE-Xc)

Tvärbindning C metod 
(Xc)



Nakna rör Rör i skyddsrör Isolerat rör GasrörCombirör

73 lägenheter, Westkaai Antwerpen, Belgien
Sanitär lösning



KOPPLINGEN 

På Henco tillverkar vi även kompressionskopplingar utöver våra rör.
Dessa pressbeslag tillverkas i svart eller vitt och har tre huvudsakliga egenskaper. 

1. Beslaget är tillverkat av PVDF (polyvinylidenfluorid), en högkvalitativ plast.
2. En hylsa av rostfritt stål.
3. Kopplingarna har LBP-teknik (läckage före pressning). Hencos presskopplingar i plast är utformade för att omedelbart signalera 

läckor om man har glömt att pressa kopplingen under monteringen.

Egenskaper hos PVDF:

 Mycket motståndskraftig mot extrema 
tryck och temperaturer

 Hög slitstyrka

Enorm flexibilitet: upp till 10° böjning möjlig

Godkänd för dricksvatten och kontakt med 
livsmedel.

 Korrosionsbeständig

 Utmärkt motståndskraft mot de mest 
aggressiva ämnen och lösningsmedel

Kropp PVDF
•  Lätt vikt
•  Flexibel (10°)
•  Resistent mot höga 

temperaturer och 
tryck

Hylsa
• Utmärkt mekanisk 

beständighet
• 3 visningsfönster
• Presshylsa av rostfritt stål
• Kant som passar perfekt 

in i presskäken

Mässingsinsats



GaskopplingVit presskopplingSvart presskoppling Super Size Ecoline

Virgine Active Sicily
Super Sizes - Italien



Kopplingen är helt tillverkad av PVDF, en högkvalitativ 
plast. Därför är dessa kopplingar lämpliga för dricksvatten 
och livsmedel. 
Dessutom är dessa tryckkopplingar extremt flexibla. 
Henco Vision kan demonteras på ett ögonblick. 

VISION

Henco tryck koppling, Henco Vision, är resultatet av sofistikerad produktutveckling. Alla delar tillverkas med största 
precision och av de bästa materialen.

Viktiga fördelar med Visions plug-in-kopplingar:

Extremt tryck- och temperaturbeständigt Utmärkt kemisk 

beständighet

 Enorm flexibilitet: upp till 10° böjning möjlig Inget behov av 

pressar eller skiftnycklar

För både sanitets- och uppvärmningstillämpningar 

Tidsbesparande, hållbar och användarvänlig



Hencofloor erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa 
installationssystem, fördelare och styr enheter med Henco 
flerskiktsröret som spjutspets. Det är mycket viktigt att installera ett 
kvalitetsrör med lång livslängd i ett golvvärmesystem. 

Förutom ett omfattande sortiment av monterings- och justeringssystem 
erbjuder Hencofloor också ett erfaret konstruktions team som garanterar 
det nödvändiga stödet på alla områden.

GOLVVÄRME

Letar du efter ett diskret värmesystem som ger en behaglig och komfortabel värme? Då är golvvärme den bästa 
lösningen. Henco golvvärme erbjuder många fördelar och lösningar. Vi vill gärna lista dem åt dig.

 Hälsosam luft

Mer bostadsyta 

 Sparar energi och pengar  

Fri val av ytbehandling 

Med valfri energikällaGolvvärme   
Hencofloor, Belgien



REFERENSER

Breda i Nederländerna 
Golvvärme

First Rotterdam, Nederländerna 
Klimat tak och sanitetslösningar



REFERENSER

Rink Stadium, Zagreb, Kroatien 
Kylsystem för inomhusisbana

Post X, Antwerpen, Belgien. 
Aktivering av betongkärnan



Chichester University, Storbritannien
Uppvärmning och VVS

REFERENSER

Schouten, Nederländerna
Golvvärme



Projekt Lemmer, Friesland, Nederländerna 
Golvvärme

REFERENSER

Fotbollsstadion, Sydafrika
PVDF-presskopplingar för sanitärt



REFERENSER

Slott, Italien
Golvvärme och golvkylning

Fotbollsstadion, Westerlo, Belgien
Uppvärmning av fotbollsplaner



REFERENSER

Tryckkopplingar, Belgien 
Henco Vision installation för 
sanitärt

Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, Frankrike 
PVDF super size för sanitärt
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