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JOHDANTO

Yhdistämme voimamme kehittääksemme täydellisen ratkai-

sun, joka nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa asennuksia.

Luomme kestäviä yhteyksiä ihmisten välille, ihmisten ja asen-

nuskomponenttien välille ja lopulta ihmisten ja miellyttävän 

ympäristön välille.

Kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Tarjoamme sinulle parhaat putket, liittimet ja tarvikkeet, jotta voit tehdä liitoksen. 
Tämä voidaan tehdä 1001 eri tavalla, koska mikään asennushanke ei ole samanlainen. Asentajat kohtaavat nykyään yhä 
suurempia haasteita. Siksi tarjoamme aina täydellisen ratkaisun, myös out-of-the-box-tehtäviin.  

Kyse on yhteyden luomisesta. 

Avain menestykseemme:

  Materiaalien, palvelun ja työmenetelmien laatu, jota 
todistukset tukevat.

  Luotettavien materiaalien käyttö ja 25 vuoden kokemus, 
jonka me tuomme pöytään

  Kestävät ratkaisumme, jotka sopivat energia- ja 
ympäristöystävälliseen rakentamiseen.
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HISTORIA

1992
Henco perustetaan

1993
Monikerrosputken 

valmistus aloitetaan

1999
PVDF-

puristusliittimien 
valmistus aloitetaan

2003
Hencofloor-

lattialämmitysjärjestel-
män valmistus aloite-

taan

2007
Vision-

pistoliittimien 
valmistus aloitetaan 

2019
Tuotanto- ja 

logistiikkatilojen 
laajentaminen

Henco tarina alkoi vuonna 1992, kun pitkään talotekniikka-alalla 
toiminut yrittäjä Louis Hendrickx sai idean valmistaa mahdolli-
simman korkealaatuisen monikerrosputkijärjestelmän.

Nykypäivänä, Henco on Euroopan suurin monikerrosputkien 
valmistaja ja yli 300 työntekijän voimin tuotamme noin 140 
miljoonaa metriä markkinoiden laadukkainta monikerrosputkea 
ja yli 11 miljoonaa järjestelmään kuuluvaa liitintä. 

Vuodesta 2008 alkaen Henco on ollut osa Aal-
berts-konsernia, joka on edelläkävijä uusien teknolo-
gioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Henco ja Aalbert-

sin välinen tiivis yhteistyö takaa mahdollisuuden tuoda alan 
ammattilaisille aina laadukkaimmat ja kehittyneimmät ratkaisut.
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MITÄ ME TEEMME

4x ympäri
maailma

140 miljoonaa 
metriä / vuosi

100.000 m2 
alue maa

± 300 
työntekijät

± 11 
miljoonaa 

fittingen / vuosi

+ 1 miljoonaa m2 

lattialämmitys / vuosi

KÄYTTÖKOHTEET

Kokonainen järjestelmä

Laboratoriossamme putket ja liitososat 
ovat seuraavat liitososat testataan eri
laadun takaamiseksi takuu. Tuotteidem-
me huippulaatu on todistettu sertifikaa-
teillamme.

Monikerrosputket, laaja valikoima liitti-
miä, lattialämmitysjärjestelmä, jakotukit 
ja käyttäjäystävälliset työkalut mahdol-
listavat jokaisen projektin valmistumi-
sen nopeasti ja tehokkaasti. Hencon 
tuotteilla takaamme, että sinulla on 
aina oikea ja toimiva ratkaisu saatavilla!Henco Industries on yritys, joka toimii kansainvälisesti ympäri maapallon, mutta 

jonka tuotanto ja sydän löytyy osoitteesta Herentals, Belgia.

Laatu 

KÄYTTÖVESI LÄMMITYS LATTIALÄMMITYS KAASU SPRINKLER PAINEILMA

± 11 miljoonaa 
asukkaat

HENCO AVAINLUVUT
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MULTIPLATE-LIIKETOIMINTA 

Monikerrosputkemme on toimintamme sydän, ja laajan tuotevalikoimamme ydin.  Henco-monikerrosputki on suunni-
teltu sopimaan mahdollisimman useaan, ja erityisestii niihin kaikkein vaativimpiin, käyttötarkoituksiin. Putken valmistus 
aloitettiin ajatuksella, että vain kaikkein laadukkain on meille tarpeeksi hyvä, ja tämän ajatuksen mukaisesti toimimme 
edelleen. 

Lopputulos on laadukkain, luotettavin ja monikäyttöisin monikerrosput-
kiputki. Henco-monikerrosputkessa yhdistyvät kaikki muovi- ja metalli-
putkien hyvät ominaisuudet. Laaja valikoimamme kattaa myös eristetyt 
putket, suojaputket ja putket kaasu- ja sprinklerasennuksiin.

Alumiinikerros
Puskuhitsattu

Sähkövirralla ristisilloitettu polyeteeni
Sähkövirralla toteutettu C-tyypin ristisilloitus --> PE-Xc

Avainfaktat monikerrosputkestamme:

 PE-Xc sähköristisilloitettu sisä- ja ulkoputki

 100% happitiivis

 Korkea paineen - ja lämmönkesto

 Maksimikäyttöpaine 10bar ja maksimikäyttöläm-
pötila 95°C

 Pieni lämpölaajenemiskerroin

 Kestää korroosiota ja kemikaaleja

 Sileä sisäpinta - pieni painehäviö

 Yhtä kevyt kuin muoviputki

 Säilyttää muotonsa taivutuksen jälkeen. Helppo 
taivuttaa jopa matalissakin lämpötiloissa.

Liimakerros
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PVDF-muovin ominaisuudet:

  Erinomainen paineen- ja lämpötilankesto

  Erittäin kestävä

  Joustava: voidaan taivuttaa jopa 10°

   Suunniteltu juomaveden siirtämiseen, 
täysin  hygieeninen

  Korroosionkestävä

  Erinomainen kemikaalikestävyys

Monikerrosputken lisäksi Henco valmistaa järjestelmään yhteensopivat puristusliittimet, väriltään valkoisina ja mustina.  
Liittimissä on kolme merkittävää ominaisuutta

1.   Liitin on valmistettu PVDF-muovista (polyvinyylidifluoridi), erittäin korkeatasoinen ja kestävä muovilaatu.
2.   Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristuskaulus.
3.   Liittimet on varustettu vuodonilmaisutoiminnolla (LBP - Leak Before Press). Puristusliitin ilmaisee koepaineistuksessa mikäli puris-

tusliitin ei ole puristettu. 

Runko - PVDF
• Kevyt
• Joustava (10°)
• Kestää korkeaa painetta 

ja lämpötilaa

Puristuskaulus
• Erittäin kestävä, myös me-

kaanista rasitusta vastaan
• Pistosyvyyden tarkastu-

sikkunat
• Puristuskaulus valmistettu 

RST:stä
• Ohjuri, joka ohjaa leuan 

puristamaan varmasti 
oikeasta kohdasta

Messinkikierreosat  
(sinkinkadon kestävä messinki)

LIITIMET
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