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INTRODUCTIE

We bundelen onze krachten om de perfecte oplossing te 

ontwikkelen die installaties sneller, makkelijker en efficiënter 

doet verlopen.

We maken duurzame verbindingen tussen mensen, tus-

sen mensen en installatieonderdelen en uiteindelijk tussen 

mensen en een aangename omgeving.

Letterlijk en figuurlijk. Wij bieden u de beste buizen, koppelingen en toebehoren aan zodat u een verbinding kunt 
maken. Dat kan op 1001 verschillende manieren, want geen twee installatieprojecten zijn hetzelfde. Installateurs staan 
vandaag de dag voor steeds grotere uitdagingen. Daarom bieden wij steeds de perfecte oplossing, ook voor out-of-
the-box opdrachten.  

Een verbinding maken, daar draait het om. 

De sleutel tot ons succes:

  De kwaliteit van onze materialen, service en werkwijze, 
die ondersteund wordt door certificaten

  Het gebruik van betrouwbare materialen en de 25 jaar 
ervaring die we op tafel leggen

  Onze duurzame oplossingen die passen binnen een 
energie- en milieuvriendelijke bouw
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GESCHIEDENIS

1992
Start van Henco

1993
Productie

meerlagenbuis

1999
Productie

PVDF-persfittingen

2003
Oprichting
Hencofloor

2007
Productie Vision

steekfittingen

2019
Opbouw nieuw

distributiecentrum

Het succesverhaal van Henco begon in 1992 toen ondernemer 
Louis Hendrickx het idee voor een meerlagenbuis uitwerkte.

Vandaag zorgen onze 300 werknemers voor een jaarlijkse 
productie en verkoop van meer dan 140 miljoen meter buis 
en meer dan 11miljoen koppelingen. 

Sinds 2008 maakt Henco deel uit van Aalberts, een 
belangrijke innovator op het vlak van baanbrekende 
technologieën voor de industrie en het alledaagse le-

ven. Hierdoor hebben we een voorsprong op de concurrentie. 

De verbinding en de gedeelde kennis tussen Henco en Aal-
berts maken grootse prestaties mogelijk. Door gefocust en 
trouw te blijven aan onze waarden, zullen we samen onze 
doelen bereiken.
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WAT WE DOEN

4x rond 
de wereld

140 miljoen 
meter / jaar

100.000 m2 
oppervlakte 

terreinen

± 300 
werknemers

± 11 miljoen 
fittingen / jaar

+ 1 miljoen m2 

vloerverwarming / jaar

APPLICATIES

Juiste oplossing

In ons labo worden onze buizen en
fittingen getest op verschillende
manieren, om zo de kwaliteit te
waarborgen. De topkwaliteit van onze 
producten wordt bewezen 
door onze certificaten.

Meerlagenbuizen, fittingen,
vloerverwarming, verdelers en
gebruiksvriendelijke tools om elke
installatie snel, probleemloos en
efficiënt te laten verlopen.
Henco heeft altijd de juiste
oplossing voor u!Henco Industries is een organisatie die wereldwijd levert vanuit haar thuisbasis 

in Herentals, België.

Kwaliteitsvol A-merk

SANITAIR VERWARMING VLOERVERWARMING GAS SPRINKLER PERSLUCHT

± 11 miljoen 
inwoners

HENCO IN CIJFERS
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WAAROM WE DIT DOEN

Connecties maken, dat 
vinden we belangrijk. 
Dat gaat verder dan 
effectieve connecties 
of koppelingen maken. 
We leggen connec-
ties tussen mensen 
en gebouwen en we 
zorgen ervoor dat onze 
connecties duurzaam 
blijven werken.

De installateur staat cen-
traal in onze missie. 
We willen partner zijn 
op het vlak van waar-
dencreatie. Hiervoor 
werken we samen met 
toonaangevende groot-
handelaars en project-
ontwikkelaars. 

We blijven een vitale rol 
spelen in efficiënte ver-
warming, koeling, water- 
en gasdistributie. We wil-
len onze oplossingen 
doen groeien via onze 
teams die samengesteld 
zijn uit cross-functionele 
denkers en rasechte 
durvers. 

We zijn met Henco 
toonaangevend in het 
ontwikkelen van inno-
vatieve oplossingen 
die bijdragen tot funda-
mentele verbeteringen 
van het bouwproces 
en de uitbating van vast-
goed. 
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Be an 
entrepreneur

Share and 
learn

Take 
ownership

Acct with 
integrity

Go for 
excellence

HOE WE DIT DOEN

We verkennen en 
maken dromen waar. 

We passen ons aan, 
innoveren en richten 

ons op de wensen van 
onze klanten. We doen 
meer dan we beloven.

We houden woord 
en komen onze 

verplichtingen na.

We zijn proactief, 
toerekenbaar en 

daadkrachtig.

 

We zijn gepassioneerd, 
kritisch voor onszelf en 
volhardend bij alles wat 

we doen. 

We dagen de status 
quo uit, verleggen 

grenzen en denken 
out-of-the-box. En we 

boeken resultaat.

We leren van elkaar 
door professioneel en 
ruimdenkend te zijn. 

We worden elke dag 
beter. We zijn niet bang 
om te falen omdat we 
leren uit onze fouten.

We geven het goede 
voorbeeld, handelen 
transparant en laten 

ons horen. 

We zijn altijd 
professioneel, bij alles 

wat we doen.
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MEERLAGENBUIS 

Het hart van het uitgebreide assortiment is zonder twijfel onze meerlagenbuis.
Deze werd zodanig ontworpen dat ze beantwoordt aan de meest veeleisende eisen en kan gebruikt worden voor de 
meest uiteenlopende toepassingen. 

Het resultaat is nog steeds de meest toonaangevende, multifunctionele 
als ook de meest betrouwbare buis op de internationale markt.
Daarnaast produceert Henco voorgeïsoleerde buizen en mantelbuizen. 
Ook gasbuizen maken deel uit van ons complete gamma.

Aluminium (AL)
Naadloos

Vernet Polyethyleen 
(PE-Xc)

Vernetting C methode (Xc)

Alle voordelen van metaal en kunststof:

  Naadloos stompgelaste aluminiumbuis

   100% zuurstofdicht

  Geringe, lineaire uitzettingscoëfficiënt

   Volledig corrosiebestendig, ook tegen (elektro-)
chemische invloeden

  Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen 
vernet polyethyleen

  Grote bestendigheid tegen druk en temperatuur

   Flexibel, gemakkelijk te buigen, ook bij lage  
temperaturen, behoud zijn gebogen vorm

  Zo licht als kunststof

  Glad oppervlak - weinig drukverlies

  Maximale werkdruk 10 bar en maximale bedrijf-
stemperartuur 95°C

Lijmlaag
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Naakte buis Mantelbuis Geïsoleerde buis GasbuisCombibuis

73 appartmenten, Westkaai Antwerpen, België
Sanitaire oplossing
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FITTINGEN 

Eigenschappen van PVDF:

  Uitermate bestand tegen extreme druk en 

      temperaturen

  Hoge slijtageweerstand

  Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk

  Goedgekeurd voor drinkwater en contact 
met  voedingsproducten

  Corrosiebestendig

  Uitstekende weerstand tegen de 
agressiefste substanties en solventen

Binnen Henco produceren we naast onze buizen ook persfittingen.
Deze perskoppelingen worden geproduceerd in het zwart of in het wit en bevatten drie grote kenmerken. 

1. De fitting wordt gemaakt uit PVDF (Polyvinylideenfluoride), een hoogwaardige kunststof. 
2. Een roestvast stalen huls.
3. De fittingen beschikken over een LBP-technologie (leak-before-press). De kunststof persfittingen van Henco zijn zo 

ontworpen om onmiddellijk lekken te signaleren indien men tijdens de montage de fitting vergeten te persen is.

Body PVDF
• Licht (productie/trans-

port)
• Flexibel (10°)
• Resistent tegen hoge 

temperaturen en druk

Huls
• Uitstekende mechanische 

resistentie
• 3 kijkvensters
• Pershuls uit roestvast staal
• Rand die perfect in de 

persbek past

Messing insert
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Virgine Active Sicilië
Super Sizes - Italië

GasfittingWitte PersfittingZwarte Persfitting Super Sizes Ecoline
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VISION

De koppeling is volledig gemaakt uit PVDF, een 
hoogwaardige kunststof. Daarom zijn deze fittingen 
geschikt voor drinkwater en levensmiddelen. 
Daarnaast zijn deze steekkoppelingen ook enorm 
flexibel.

Henco Vision is in een handomdraai 
demonteerbaar. 

De Henco steekkoppeling, Henco Vision, is het resultaat is van een uitgekiende productontwikkeling.  
Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen.

Belangrijke voordelen van de Vision steekkoppelingen:

  Uitermate druk- en 
temperatuurbestendig

  Uitstekende chemische 
weerstand

  Enorme flexibiliteit: tot 10° 
buiging mogelijk

  Persmachines of 
schroefsleutels zijn 
overbodig

  Zowel voor sanitaire als cv-
toepassingen

  Tijdsbesparend en 
duurzaam

  Gebruiksvriendelijk
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VLOERVERWARMING

Hencofloor biedt een volledig pakket aan van kwalitatief hoogstaande 
montagesystemen, verdelers en regelingen met als speerpunt 
de Henco meerlagenbuis. De installatie van een kwaliteitsbuis 
met een lange levensduur is van het allergrootste belang in een 
vloerverwarmingssysteem. 

Naast een uitgebreid assortiment van montage- en naregelingsyste-
men biedt Hencofloor ook een ervaren ontwerpbureau dat op alle 
vlakken de nodige ondersteuning garandeert.

Zoekt u een discreet verwarmingssysteem dat een aangename, comfortabele warmte biedt? Dan is vloerverwarming 
de beste oplossing. Henco vloerverwarming biedt heel wat voordelen en oplossingen. We zetten ze graag even op een 
rijtje.

Vloerverwarming   
Hencofloor, België

 Gezonde lucht

 Meer woonruimte

 Energie- én geldbesparend

 Vrije afwerkingskeuze

 Met elke energiebron
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REFERENTIES

Breda Nederland 
Vloerverwarming

First Rotterdam, Nederland
Klimaatplafonds en sanitaire oplossing
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REFERENTIES

Rink Stadium, Zagreb, Kroatië 
Koelingsysteem voor indoor schaatsbaan

Post X, Antwerpen, België.
Betonkernactivering
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REFERENTIES

Chichester University, UK
Verwarming en sanitaire

Schouten, Nederland
Vloerverwarming
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REFERENTIES

Project Lemmer, Friesland, Nederland 
Vloerverwarming

Voetbalstadium, Zuid-Afrika 
PVDF persfittingen voor sanitair
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REFERENTIES

Kasteel, Italië
Vloerverwarming en -koeling

Voetbalstadium, Westerlo, België
Voetbalveldverwarming
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REFERENTIES

Steekkoppelingen, België 
Henco Visioninstallatie voor sanitair

Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, Frankrijk
PVDF Super Sizes voor sanitair
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