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INTRODUÇÃO

Combinamos as nossas forças para desenvolver a solução 

perfeita que torna as instalações mais rápidas, mais fáceis e 

mais eficientes.

O nosso objectivo é fazer ligações sustentáveis entre 

pessoas, entre pessoas e componentes de instalação e, em 

última análise, entre pessoas e um ambiente agradável.

Literalmente e figurativamente. Oferecemos-lhe os melhores tubos, acessórios e acessórios, permitindo-lhe fazer 

ligações. Existem 1001 maneiras diferentes de o fazer, porque não há dois projectos de instalação iguais. Hoje em dia, os 

instaladores enfrentam desafios cada vez maiores. É por isso que oferecemos sempre a solução perfeita, também para 

trabalhos ‘fora da caixa’.

Fazer uma ligação, é disso que se trata

A chave do nosso sucesso:

  A qualidade dos nossos materiais, serviços e métodos, 
que são apoiados por inúmeros certificados

  A utilização de materiais fiáveis aliada a mais de 25 anos 
de experiência

  As nossas soluções sustentáveis, bem adaptadas à 
construção de baixo consumo de energia e amiga do 
ambiente
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HISTÓRIA

1992
Início da Henco

1993
Produção de tubos 

multicamada

1999
Produção de  

acessórios de cravar 
em PDVF

2003
Início do  

Hencofloor

2007
Produção de  
acessórios de  
pressão Vision

2019
Construção do 
novo centro de 

distribuição

A história de sucesso da Henco começou em 1992 quando o 

empresário Louis Hendrickx desenvolveu a ideia de um tubo 

multicamada de alta qualidade.

Atualmente, os nossos 300 empregados asseguram uma pro-

dução e vendas anuais de mais de 140 milhões de metros de 

tubo e mais de 11 milhões de acessórios.

Desde 2008, a Henco faz parte do grupo Aalberts, um 

importante inovador no campo das tecnologias revolu-

cionárias para a indústria e a vida quotidiana, o que nos 

dá uma vantagem competitividade.

A ligação e o conhecimento partilhado entre Henco e Aalberts 

facilitam grandes feitos. Ao mantermo-nos concentrados e 

fiéis aos nossos valores, alcançaremos juntos os nossos obje-

tivos.
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milhões

O QUE FAZEMOS

4x a volta 
ao mundo

140 milhões 
metros/ano

100.000 m2 
área de  

superfície

± 300 
colaboradores

± 11 milhões 
acessórios/ano

+ 1 milhão m2 

piso radiante/ano

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Solução completa

Os nossos tubos e acessórios são testados 

no nosso laboratório de múltiplas formas, 

para garantir a sua qualidade. A elevada 

qualidade dos nossos produtos é  

comprovada pelos nossos  

certificados.

Solução completa de Tubos multicamada, 

acessórios, aquecimento por piso radiante, 

coletores e ferramentas de fácil utilização 

para uma instalação rápida num qualquer 

projeto, de uma forma eficiente e sem  

problemas. A Henco tem sempre a  

solução certa para si!A Henco Industries é uma organização que fornece a nível mundial a partir da 
sua base em Herentals, Bélgica.

Qualidade

SANITÁRIO AQUECIMENTO PISO RADIANTE GÁS SPRINKLER AR COMPRIMIDO

± 11 milhões 
habitantes

HENCO EM NÚMEROS
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PORQUE FAZEMOS ISTO

Fazer ligações é im-
portante para nós. Vai 
além da realização de 
ligações entre acessóri-
os.  Também fazemos 
ligações entre pessoas 
e edifícios e garantimos 
que as nossas ligações 
continuarão a funcionar 
de forma sustentável.

Os instaladores são cen-
trais para a nossa missão. 
Queremos ser o seu 
parceiro para a criação 
de valor. Para tal, colabo-
ramos com os principais 
distribuidores e promo-
tores imobiliários.

Continuamos a de-
sempenhar um papel 
importante no aqueci-
mento, arrefecimento, 
distribuição de água e 
gás. Estamos a desen-
volver novas tecnolo-
gias, graças às nossas 
equipas de engenheiros 
e técnicos.

Com a Henco estamos 
no primeiro lugar no 
desenvolvimento de 
soluções inovadoras, 
que contribuem para as 
melhorias fundamentais 
no processo de con-
strução e da exploração 
de activos imobiliários.
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Be an 
entrepreneur

Share and 
learn

Take 
ownership

Act with 
integrity

Go for 
excellence

COMO FAZEMOS ISTO

Exploramos e 
concretizamos sonhos. 

Adaptamo-nos, 
inovamos e 

concentramo-nos nas 
exigências dos nossos 
clientes e devolvemos-
lhes muito mais do que 

eles esperam.

Somos responsáveis 
pelo cumprimento 
dos nossos próprios 

compromissos. 

Somos proactivos, 
responsáveis e 
determinados. 

Somos apaixonados, 
autocríticos e 

persistentes em tudo o 
que fazemos. 

Desafiamos o status 
quo, superamos limites, 

pensamos ‘fora da 
caixa’  e conseguimos 

alcançar os nossos 
resultados.

Aprendemos uns 
com os outros, sendo 

profissionais e de 
mente aberta. 

Melhoramos a cada 
dia. Não temos medo 
de falhar. Na realidade, 
nós aceitamo-la como 
uma paragem valiosa 

no caminho para o 
sucesso.

Damos o exemplo, 
agimos com 

transparência e  
fazemo-nos ouvir.

 Somos profissionais 
em todos os 

momentos, e em tudo 
o que fazemos.
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TUBO MULTICAMADA

O nosso tubo multicamada está, inquestionavelmente, no centro da nossa ampla gama. O tubo multicama-
da Henco foi concebido para as aplicações mais exigentes e diversificadas, com base no princípio de que só a melhor 
qualidade é suficientemente boa.

O resultado é o tubo multifuncional líder e mais fiável no mercado 

internacional. O tubo multicamada Henco combina todas as vantagens 

dos materiais sintéticos e dos tubos metálicos. A nossa gama abrangente 

inclui também tubos pré-isolados, tubos com manga corrugada e tubos 

de gás.

Alumínio (AL)
Soldado topo a topo

Polietileno Reticulado (PE-Xc)
Reticulação física C (Xc)

Principais características:

 Alumínio soldado topo a topo

 100% à prova de oxigénio

 Baixo coeficiente de expansão linear, idêntico 
às tubagens metálicas

 Resistente à corrosão, impactos químicos e 
electro- químicos

 Pressão máxima de trabalho de 10 bar e tempe-
ratura máxima de serviço de 95°C

 Tubo interior e exterior PE-Xc reticulado por 
radiação (eletrões)

 Elevada resistência à pressão e temperatura

 Superfície lisa – baixa perda de pressão

 Tão leve como um tubo sintético

 Flexível, fácil de curvar, mesmo a baixas tem-
peraturas mantém a forma após a curvatura

Camada adesiva
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Tubo multicamada tubo multicamada com 
manga corrugada

Tubo multicamada Tubo multicamada GásHenco Combi

73 apartamentos, Westkaai Antwerp, Bélgica
Solução Sanitária
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ACESSÓRIOS

Propriedades do PVDF:

 Excelente resistência a pressão e  
temperatura

 Excelente resistência mecânica

 Elevada flexibilidade: até 10º de flexão

  Perfeitamente adequado para água potável 
e contacto com alimentos

 Resistênte à corrosão

 Elevada resistência química

Para além de tubagens, a Henco fabrica também acessórios de cravar, em preto ou branco.  
Estes acessórios têm três características principais:

1.    Os acessórios são feitos de PVDF (fluoreto de polivinilideno), um material sintético de elevado desempenho.

2.    Casquilhos de aço inox.

3.    Os acessórios apresentam uma tecnologia de deteção de fugas (LBP – leak before press).  Os acessórios de cravar sintéticos 

da Henco são concebidos para indicar imediatamente quaisquer fugas, se o instalador se esquecer de cravar o acessório duran-

te a instalação.

Corpo PVDF
• Peso leve 
• Flexível (10°)
• Resistênte a altas 

temperatuas e pressão 

Casquilho
• Excelente resistência 

mecânica
• 3 janelas de inspeção
• Casquilho de cravar em inox
• Um guia de cravamento 

que encaixa perfeitamente 
no mordente

Rosca em latão
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Virgine Active Sicily
Super Sizes - Itália

Acessório de cravar 
Henco Gás

Acessório de 
cravar branco

Acessório de 
cravar preto

Super Sizes Ecoline
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VISION

Os acessórios são inteiramente feitos de PVDF, um 

material sintético de alto desempenho. São adequa-

dos para aplicações em água potável e alimentos. Os 

acessórios de push fitting são altamente flexíveis.

O Henco Vision é desmontável num instante.

O push fitting da Henco, Henco Vision, é o resultado de um desenvolvimento inovador do produto. Todas as 

peças são fabricadas com a maior precisão do PVDF - o mesmo material utilizado para os acessórios de cravar sintéticos.

Principais vantagens do push fitting Vision:

  Resistência a temperaturas 
e pressão elevadas

  Resistência química elevada

 Flexibilidade até 10°

  Sem necessidade de utilizar 
máquinas de cravar ou 
ferramentas

  Aprovado para instalações 
sanitárias e de aquecimento

 Durabilidade e poupança 
de tempo

 Utilização fácil
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PISO RADIANTE

Hencofloor oferece uma gama abrangente de sistemas de montagem 
de alta qualidade, coletores e unidades de controlo, liderados pelo tubo 
multicamada Henco. A instalação de um tubo de alta qualidade de 
longa duração é da maior importância para um sistema de aqueci-
mento por chão radiante, considerando que a substituição dos sistemas 
de tubagem é dispendiosa. 

Para além de uma vasta gama de produtos e soluções, Hencofloor tem 
um gabinete técnico próprio para assegurar o apoio necessário a 
todos os níveis.

Está à procura de um sistema de aquecimento discreto que proporcione um calor agradável e confortável? O piso 
radiante é a escolha certa. O piso radiante Henco tem muitas vantagens e possibilidades. Temos o maior prazer em 

enumerá-las para si.

Piso Radiante 
Hencofloor, Bélgica

 Ar saudável

 Não compromete o espaço

  Energeticamente eficiente e 
económica

  Escolha ilimitada de revesti-
mentos 

  Compatível com qualquer 
fonte de energia 
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REFERÊNCIAS

Breda, Países Baixos
Piso Radiante

First Rotterdam, Países Baixos
Tectos aquecidos e soluções sanitárias
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REFERÊNCIAS

Rink Stadium, Zagreb, Croácia 
Sistema de arrefecimento para pista interior de patinagem no gelo

Post X, Antwerp, Bélgica
Activação da massa térmica do betão
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REFERÊNCIAS

Chichester University, Reino Unido
Aquecimento e sanitário

Schouten, Países Baixos
Piso Radiante
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REFERÊNCIAS

Project Lemmer, Friesland, Países Baixos 
Piso Radiante

Football stadium, África do Sul 
Acessórios de cravar em PVDF para instalações sanitárias
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REFERÊNCIAS

Castle, Itália 
Piso Radiante

Football stadium, Westerlo, Bélgica
Piso radiante em campo de futebol
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REFERÊNCIAS

 Apartamentos, Bélgica 
Instalação sanitaria com Henco Vision

Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, França
Super Sizes em PVDF para instalações sanitárias 
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