Jesteśmy firmą rodzinną, która od samego początku swojej działalności na pierwszym miejscu stawia na jakość wykonania. Do produkcji systemów
kominowych stosujemy wysokiej klasy atestowane austenityczne blachy gwarantujące jakość i długą żywotność. Bazując na wieloletnim doświadczeniu
dajemy naszym klientom zawsze optymalne rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością pomożemy.
HENITOM
ul. Helenówka 5C
42-300 Myszków

info@henitom.com
+48 34 314 86 79
+48 502 319 948

www.henitom.com

Zadbaj z nami
o bezpieczeństwo swojej rodziny
WKŁADY KOMINOWE KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE DLA SPRAWNEGO ODPROWADZENIA SPALIN

4 KROKI DLA BEZPIECZEŃSTWA
01

ekspertyza

02

czyszczenie
i renowacja

03

produkcja

KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE WKŁADY KOMINOWE
04

montaż

DOSTARCZAMY

DOSTARCZAMY

DOSTARCZAMY

DOSTARCZAMY

»» Pełną diagnozę przewodu
kominowego, którą
możemy rozszerzyć o
dodatkowe sprawdzenie
miernikiem ciągu,
kamery termowizyjnej,
a także urządzeniem
sprawdzającym drożność
i ciągłość przewodu
kominowego na całej jego
długości.

»» Oczyszczenie przewodu
kominowego z zabrudzeń
powstałych wcześniejszym
użytkowaniem.

»» Certyfikowany CE system
kominowy właściwy
dla Twoich potrzeb.

»» Profesjonalnie
zamontowany wkład
kominowy.

»» Szczegółowe wytyczne jaki
system jest najbardziej
optymalny dla pieca oraz
przewodu kominowego.
»» Kalkulację inwestycji.

»» Odbudowanie kanału, jeśli
na jakimś odcinku tego
będzie wymagał.

Bezpieczeństwo

wysokiej klasy gatunki stali
z renomowanych hut Europejskich

ochrona przed toksycznym
kondensatem i czadem

Wysoka jakość

Nowoczesna technologia

Certyfikat CE i audyt Zakładowej
Kontroli Produkcji przez INIG
w Krakowie

spaw plazmowy i szczelne łączenia
kielich-rowek

SYSTEMU kominowego

PRZEWODU kominowego

»» Poszerzenie kanału
kominowego poprzez jego
wyfrezowanie, jeśli jest to
konieczne.

Długa żywotność

»» Dokładnie wymiarowo
dostosowany zestaw
bez niepotrzebnych
odpadów i elementów.

»» Gwarancję producenta
na montaż zgodny
z aktualnymi normami
budowlanymi.

»» Gwarancję producenta.

»» Odpowiednią szczotkę
do czyszczenia systemu
w promocyjnej cenie.

Oszczędność
najlepszy stosunek ceny do jakości
Elastyczność
szeroka gama doboru systemów
dla wszystkich typów pieców

Maksymalna sprawność urządzenia
grzewczego
Idealny ciąg kominowy i łatwość
utrzymania czystości przewodu
kominowego
Atestowane materiały
produkcja z wysokogatunkowych
blach: 1.4404, 1.4301, 1.4828

»» Przygotowany
odpowiednio przewód
do montażu systemu
kominowego.
(Krok ten może być wykonany przez
Klienta we własnym zakresie).

Kompleksowo. Sprawnie. Solidnie.

Skuteczny sposób zabezpieczenia kominów przed szkodliwym działaniem spalin.

