
OFERTA DOPASOWANA M.IN.  POD:

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

FIRMY WYKONAWCZE

FIRMY INWESTYCYJNE

BUDYNKI PUBLICZNE 

+48 34 31 48 679

info@henitom.com 

Henitom dla biznesu:
opłacalne i optymalne 
KOMINY, WENTYLACJA, RUROCIĄGI.

Mamy bardzo wymagających klientów, którzy są z nas bardzo zadowoleni. 
Nie ma niczego ważniejszego. Reszta to szczegóły. 
Poznaj je wszystkie na następnych stronach 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

DOBÓR, PRODUKCJA, MONTAŻ

www.henitom.com



DOPASOWANE DO OBIEKTU, DOPRACOWANE W DETALACH,
DOKŁADNIE TAKIE, JAK TRZEBA

Henitom to coś zupełnie innego niż gotowe części z marketu.

Dostajesz to, co przynosi korzyści zamiast kupować to, co jest.

Szanujemy czas klienta i zawsze dotrzymujemy słowa. Słuchamy, doradzamy i pomagamy wybrać rozwiązanie, które będzie trwałe, 

funkcjonalne i bezpieczne.

Wierzymy, że to część prawdziwego profesjonalizmu: klient dostaje od nas nie tylko doskonałe produkty, ale i poczucie, że podjął 

optymalną decyzję.

Tak działamy już ponad 26 lat. Powstaliśmy jako firma rodzinna – wspólna odpowiedzialność i szczerość  od początku są podstawą 

wszystkiego, co robimy.

Systemy kominowe i wentylacyjne Henitom to jakość naprawdę na lata.

Pracujemy dla profesjonalistów i doskonale ich rozumiemy.

Tu otrzymasz systemy kominowe, wentylacyjne, rurociągi przemysłowe, 

preizolacje oraz różnorodne indywidualne rozwiązania rzeczywiście takie, 

jakie potrzebujesz.

Klient dostaje od nas wiedzę, wiele solidnej pracy i lata doświadczenia.

Dbamy o dokładne spasowanie naszych systemów do potrzeb budynków, 

kotłów, maszyn z precyzyjnymi podłączeniami, gwarantujące trwałość 

i bezpieczeństwo całego układu.

Każdą realizację zaczynamy od pomiarów na miejscu, a kończymy akceptacją 

klienta i stałym kontaktem przy okazji rozbudowy czy serwisu systemu.

SYSTEMY HENITOM: JAKOŚĆ 
NAWET NA 25 LAT STAŁEJ PRACY

PreizolacjeRurociągi 
technologiczne 
do maszyn

Zakończenia 
kominowe 
& Rotowenty

Nietypowe elementy
ze stali nierdzewnej

Systemy 
wentylacyjne

produkujemy i montujemy 

elementy do każdego kotła 

czy maszyny

KONIEC PROBLEMÓW 
Z CZĘŚCIAMI

wyroby kominowe tworzymy 

wyłącznie ze 100% stali 

austenitycznej

ODPORNA STAL NA LATA

wszystkie surowce i blachy 

posiadają wszelkie wymagane 

atesty

BEZPIECZEŃSTWO

Henitom to

Takie rozwiązania wybierają umiejący liczyć profesjonaliści – i właśnie dla takich pracujemy już od 1995 r.



Bez 
pośredników

Naprawdę
na miarę

Produkcja
+ montaż

WSZYSTKO CO SIĘ LICZY W JEDNYM MIEJSCU

Płacisz za to, co dostajesz, a nie za

prowizje. Jako producent i wykonawca

zarazem oferujemy doskonały

stosunek ceny do jakości.

Jako że sami produkujemy elementy

systemu, możemy dopasować je

do potrzeb klienta czy specyfiki

obiektu w każdym szczególe.

Nasi eksperci mogą zamontować

zamówiony system, ustalając

wszelkie detale z Twoim 

zespołem na miejscu.



Elementu komina

ze stali ferrytycznej po roku działania

SKUTKI I ZAGROŻENIA

•  Ciąg wsteczny 

•  Degradacja komina

•  Pożar dachu i budynku

•  Ryzyko dla życia i mienia

Plama z kondensatu

na ścianach w budynku

  SKUTKI I ZAGROŻENIA

•  Rozszczelnienie komina

•  Degradacje komina murowanego

•  Wykwity na ścianach

•  Nieprzyjemny zapach

REALNE ROZWIĄZANIA PRAWDZIWYCH PROBLEMÓW:

Tu chodzi o coś więcej niż doskonałość technologiczną czy niepotrzebne koszty. 

Stawką jest bezpieczeństwo, a czasem nawet życie użytkowników budynku.

Dlatego, choć ofertę mamy szeroką, jakość tylko jedna – najwyższą.

Dziesiątki lat pracy i współpracy z polskim przemysłem sprawiają, że dobrze rozumiemy potrzeby produkcji, dużych zakładów 

czy zarządców budynków.

Na prawdziwe problemy, które wiążą się z systemami kominowymi, wentylacyjnymi czy 
rurociągami technologicznymi:

! rozszczelnienia

! wilgoć

! plamy na ścianach

! brak właściwego ciągu czy wentylacji

! źle dobrany rurociąg pod daną maszynę produkcyjną 

! brak możliwości zakupu nietypowych podłączeń i elementów

Zdeformowana izolacja 

rurociągu technicznego 

SKUTKI I ZAGROŻENIA

 • Nieprawidłowa praca maszyny 

  • Obniżona wydajność  
• Awarie i przestoje
 

• Ryzyko dla operatora

Henitom ma realną i skuteczną odpowiedź:

      jakość obliczoną na dziesięciolecia, a nie miesiące stałej pracy

     dobór elementów, które złożą się na niezawodny system

     drobiazgowo dokładny montaż

PROBLEM
niezabezpieczony 

kondensat ze spalin

PROBLEM
niskiej jakości systemy 

kominowe i wentylacyjne

PROBLEM
niskiej jakości wykonane 

elementy i izolacja



HENITOM TO DOBRE INSTALACJE I DOBRE INWESTYCJE

– WARTO SIĘ O TYM PRZEKONAĆ! 

DLACZEGO WŁAŚNIE HENITOM?

Pracujemy dla właścicieli firm z różnych branż, kierowników produkcji i utrzymania ruchu oraz innych ekspertów odpowiedzialnych 

za to, by biznes działał, a obiekt bądź zakład pracował i zarabiał.

Tu liczy się długa perspektywa i liczenie kosztów: tania rzecz jest droga, jeśli musisz co chwila ją wymieniać, a droższa rzecz 

okazuje się najekonomiczniejsza, jeśli trwa i trwa.

PIERWSZE 3 POWODY:

Wybór właściwego wykonawcy nie jest łatwy – czy jeśli chodzi o solidny system kominowy lub wentylacyjny, czy rurociągi.

Dzięki naszemu doświadczeniu, technologiom i podejściu staje się to bardzo proste.

Powody, dla których ludzie przemysłu i biznesu wybierają a potem zostają z Henitom, to między innymi:

Trwałe relacje są zbudowane na trwałych produktach. Nasze rozwiązania są liczone na 

dziesięciolecia pracy bez wymiany, co oszczędza klientom czas i pieniądze.

1. TRWAŁOŚĆ PRODUKTU

Dzięki autorskim rozwiązaniom i kontroli nad produkcją możemy dopasować każdy aspekt 

realizacji zarówno do wymagań klienta, jak i specyfiki obiektu.

2. ELASTYCZNOŚĆ KONFIGURACJI

Większość załogi jest z nami niezmiennie od 1995 r. To doświadczenie tysięcy projektów 

i znajomość potrzeb klientów z praktycznie każdej branży.

3. WIEDZA ZESPOŁU



Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ KORZYSTAJĄ:

zakłady produkcyjne                           działy utrzymania ruchu

zakłady usługowe                                działy techniczne  

inwestorzy                                             spółdzielnie mieszkaniowe

deweloperzy                                         wspólnoty mieszkaniowe

firmy wykonawcze 

                i wiele innych branż czy gałęzi przemysłu.

DOPASOWANIE

Nasze podejście: 

jakość to więcej niż słowo 

SZCZELNOŚĆ TRWAŁOŚĆ

Doskonałe dopasowanie daje potem 

doskonałą szczelność przez wiele lat.

To bezpieczeństwo, zdrowie i komfort

dla użytkowników, oraz efektywność

ekonomiczna dla właścicieli obiektu.

Stal austenityczna 1.4404 i 1.4301 to 

większa odporność na korozję, co dla 

naszych klientów oznacza całe dekady 

oszczędności czasu i pieniędzy.

Wszystkie elementy są dopasowane

pod budynek i potrzeby użytkowników

budynku. Występują też różnych

wariantach kolorystycznych.

To małe wielkie różnice!

Klienci Henitom to ludzie, którzy dużo potrafią, dużo wymagają i mają bardzo mało czasu. Doskonale rozumiemy ich potrzeby,  

a oni widzą to już przy pierwszej rozmowie.

Nasza jakość to obsługa, która odpowie na Twój pierwszy telefon. To fachowcy, którzy przyjadą na pomiar, by dokładnie poznać 

Twój obiekt. To ci, którzy według tych pomiarów i rozmów dopasują optymalne technicznie i kosztowo rozwiązanie.

Jakość Henitom to ludzie. 

Rezultat?

Cały proces odbywa się w naszym własnym parku maszynowym. 

Samodzielnie dokonujemy dokładnych pomiarów u klienta.

Drobiazgowo kontrolujemy każdy etap produkcji.

Montaż wykonuje ekipa doskonale znająca projekt. 

Dbamy o jakość surowca i pilnujemy poddostawców.

Jak to działa

Każdy, kto rozumie rolę długofalowej efektywności, znajdzie w Henitom odpowiedzialnego partnera.

Staramy się być coraz lepsi, a nie tylko coraz więksi, a klienci to doceniają.



Zawsze dopasowane do konkretnej maszyny i jej technicznych wymagań. W zależności od potrzeb wykonujemy je ze stali 

kwasoodpornej gatunku 1.4404 i 1.4301 oraz ocynku.

FUNKCJE:

   •   odprowadzanie spalin z maszyn,

   •   przesył materiału produkcyjnego’

   •   odprowadzanie ciepłego i zimnego powietrza.

PREIZOLACJE PRZEMYSŁOWE

Preizolacje w formie ociepleń z wełny technicznej i orurowania z blach aluminiowych, ocynkowych lub ze stali nierdzewnej do 

istniejących rurociągów (ciepła i zimna woda, powietrze, materiały produkcyjne).

FUNKCJE: 

   •  izolacja i wytłumienie (np. sieci ciepłownicze),

   •  zabezpieczenie rurociągów,

   •  zmniejszenie strat ciepła.

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE DO MASZYN PRODUKCYJNYCH

PERFEKCYJNA CAŁOŚĆ DZIĘKI PERFEKCYJNYM SKŁADNIKOM

Trwałość i doskonałe właściwości użytkowe systemów Henitom to rezultat optymalnego dopasowania wszystkich elementów

realizacji, ale też samej jakości każdego z nich.

Bo tylko z doskonałych części można stworzyć doskonałą całość. 

Przedstawiamy krótki przegląd naszych rozwiązań:



SYSTEMY WENTYLACYJNE I KOMINY WENTYLACYJNE

SYSTEMY KOMINOWE KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE

BEZPIECZNIEJSZE SYSTEMY KOMINOWE

HENITOM = SKUTECZNE ODPROWADZANIE SPALIN 
- BEZ SZCZELIN, CZADU CZY PLAM NA ŚCIANACH

Niezbędny w każdym budynku ogrzewanym przez kocioł grzewczy. Henitom to autorytet w dziedzinie produkcji kwasoodpornych

systemów kominowych dla budynków przemysłowych, mieszkalnych czy użyteczności publicznej. 

ROZWIĄZANIA: 

   •  do każdego typu pieca i paliwa; 

   •  pod wymiar do dowolnego usytuowania i wyjścia z kotła;

   •  wykonane ze stali austenitycznej z hut europejskich (gatunek 1.4404, 1.4301, 1.4828) o zwiększonej grubości

Grubsza stal to wolniejsze zużycie, a lepszy gatunek to dodatkowe zwiększenie odporności i trwałości.

Dobrze dopasowany system do odprowadzania spalin to podstawa dla sprawnej i efektywnej pracy kotła grzewczego. 

Optymalne rozwiązania dla obiektów bez właściwej wentylacji lub bez wolnych 

wewnętrznych kanałów kominowych. Produkujemy kształtki okrągłe, prostokątne 

i izolowane możliwe do dopasowania do każdego typu budynku i usytuowania. 

ROZWIĄZANIA:

   •  pod wymiar do dowolnego usytuowania i projektu wentylacji;

   •  wykonane z atestowanych stali z hut europejskich (gatunek 1.4404 , 1.4301,   

ocynk) o zwiększonej grubości i idealnie dopasowanych łączeniach.

Szybkie nagrzanie
komina

Zabezpieczenie przed
toksycznym kondensatem

i czadem

Idealny ciąg 
kominowy

WŁAŚCIWA CYRKULACJA POWIETRZA

Wspiera utrzymanie
zdrowego mikroklimatu

Pomaga usunąć parę
i zapachy

Odprowadza 
nadmiar wilgoci

À



WENTYLACYJNEGO:

stal kwasoodporna gat. 1.4301 

stal kwasoodporna gat. 1.4404   

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

stal kwasoodporna gat. 1.4404                                        

stal żaroodporna gat. 1.4828

WYMIARY: element wykonywany pod 

indywidualne potrzeby                    

MOŻLIWE WARIANTY:  z izolacją, bez izolacji,  

z daszkiem, bez daszku, z rotowentemocynk 

MATERIAŁ:             

GRUBOŚĆ:                                  

WYMIARY:

od Ø 110 do Ø 500  

WSPÓŁCZYNNIK OPORU PRZEPŁYWU:  

ζ = 0,75

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

• przy braku ustabilizowanego ciągu 

kominowego lub gdy jest on za mały,

• w przypadkach silnych i częstych 

wiatrach,

• w sytuacji niekorzystnego usytuowania 

terenu,

• gdy istnieje potrzeba osuszenia spalin 

wewnątrz przewodu kominowego                            

(w szczególności zalecamy przy kotłach 

grzewczych na ekogroszek i pellet)

stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4404

1 mm (statecznik, podstawa) / 0,6 mm (korp  u                   s )

ROTOWENT

STAŁE PRZEDŁUŻENIA KOMINOWE

Samonastawna nasada kominowa pomagająca uzyskać właściwy ciąg kominowy dzięki dynamice i sile wiatru. Ustawiając się 

zawsze do kierunku wiatru, osłania przewód kominowy i zapobiega cofaniu się spalin.

Rotowenty stosuje się przy wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kominach spalinowych i dymowych, a także w kominkach. 

Cicha praca oraz estetyka należą do jego kolejnych zalet.

Przedłużenie istniejącego komina w celu sprawnego odprowadzenia spalin: ukierunkowuje spaliny oraz, zapobiega cofaniu się ich 

do kanału kominowego. 

Dzięki ostrym zakończeniom i gładkiej powierzchni naszych przedłużeń spaliny sprawniej oraz szybciej wydostają się z komina, 

a wykorzystywana przez nas stal kwasoodporna lub żaroodporna dodatkowo zwiększa trwałość i wydajność instalacji. Również 

wysokość powinna być dobrana bardzo starannie. Dopasowuje się ją do rodzaju pokrycia dachowego (niepalne, łatwozapalne, 

trudnozapalne) oraz różnych przeszkód (połać dachu, sąsiedni budynek, drzewo).

Każde przedłużenie kominowe wyższe niż 30 cm powinno być izolowane – zmniejsza to ryzyko przemarznięcia czy przemoknięcia 

komina, co usprawnia system i wydłuża jego żywotność.



  Daszki kominowe montowane są w celu osłonięcia wylotu z przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Chronią przede wszystkim przed 

opadami atmosferycznymi. Dla ochrony przewodów kominowych i wentylacyjnych przed ptakami stosujemy również specjalne osłony 

przewodów kominowych i wentylacyjnych. Elementy stosowane są również jako element estetycznego wykończenia komina. W ofercie 

posiadamy szeroką gamę różnego typu daszków i osłon kominowych do każdego rozwiązania. 

WENTYLACYJNEGO:

stal kwasoodporna gat. 1.4301                                                                              

stal kwasoodporna gat. 1.4404  

ocynk

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

stal kwasoodporna gat. 1.4404                                        

stal żaroodporna gat. 1.4828

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,6 mm; 1.0 mm                          

WYMIARY: element wykonywany pod 

indywidualny wymiar

MOŻLIWE WERSJE: daszek okrągły, fala, 

stożkowy, stożkowy z odbiciem, z osłoną 

ochronną przed ptakami,  z podstawą koła, 

owalu, kwadratu, prostokąta

Czapka kominowa montowana jest na zakończeniu przewodu kominowego jako zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem 

warunków atmosferycznych, przede wszystkim wilgoci i ujemnych temperatur. Oprócz walorów praktycznych nadaje także kominowi 

estetycznego i estetycznego wykończenia.  Można ją stosować w wersji pełnej do całkowitego zaślepienia nieużywanego przewodu lub 

w wersji  z wyciętym otworem na kanał spalinowy lub wentylacyjny. Dzięki wykonaniu z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej odpornej 

na warunki atmosferyczne jest o wiele trwalszym rozwiązaniem w porównaniu do wersji betonowej.  Przede wszystkim w  ceglanych 

zwieńczeniach kominów i betonowych czapkach kominowych występuje bardzo duże zagrożenie wnikania wody w szczeliny, co powoduje 

drążenie większych szczelin, a przy ujemnych temperaturach zamarzanie jej wewnątrz powoli doprowadzając do rozszczelnień i pęknięć

GRUBOŚĆ: 0,6 mm ; 1,0 mm

WYMIARY: 

element wykonywany pod 

indywidualny wymiar

                

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:             

stal kwasoodporna gat. 1.4404                       

WENTYLACYJNEGO:  

stal kwasoodporna gat. 1.4301                                                                                                 

stal kwasoodporna gat. 1.4404

ocynk

DASZKI KOMINOWE

CZAPKA KOMINOWA



MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

(gaz): stal kwasoodporna gat. 1.4404

WENTYLACYJNEGO:

stal kwasoodporna gat. 1.4404

stal kwasoodporna gat. 1.4301                                                                                                                                  

ocynk

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,6 mm; 1.0 mm                          

WYMIARY: od Ø 100 do Ø 600

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

• dla wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

• przy braku ustabilizowanego ciągu 

kominowego lub gdy jest on zbyt mały,

• w przypadkach silnych i częstych wiatrach,

• w sytuacji niekorzystnego usytuowania terenu

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO: 

(gaz): stal kwasoodporna gat. 1.4404

WENTYLACYJNEGO:                      

stal kwasoodporna gat. 1.4301                                                                                                              

stal kwasoodporna gat. 1.4404    

ocynk                

GRUBOŚĆ BLACHY:                                                               

0,6 mm                                                                   

WYMIARY: 

Ø 120, Ø 130, Ø 150 (możliwość wykonania  innych 

średnic)

WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY

DEFLEKTOR TYPU H

Klasyczna nasada kominowa chroniąca przed opadami atmosferycznymi i wiatrem, nakładana na przewody

wentylacyjne oraz spalinowe gazowe.

Ochrona wkładu kominowego lub wentylacyjnego przed opadami atmosferycznymi i wiatrem oraz usprawnienie ciągu 

kominowego. Przekształca energię wiatru w podciśnienie sprzyjające ruchowi powietrza w przewodzie kominowym.

Montowany na wylotach wentylacyjnych i spalinowych gazowych z pieców atmosferycznych.



MONTAŻ REKUPERACJI I CENTRAL WENTYLACYJNYCH

KOLOROWE KOMINY I ZAKOŃCZENIA

NIETYPOWE ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Każdy element systemu kominowego może być wykonany w indywidualnie dobranym kolorze. Dopasujemy się do dachu 

budynku, elewacji – i Twoich wymagań.

Do profesjonalnej produkcji dodajemy profesjonalny montaż rekuperacji i central wentylacyjnych. Tak by klient miał wszystko 

wykonane przez jedną profesjonalną firmę.

Niestandardowe elementy dopasowanych do potrzeb klienta,na przykład kratki zabezpieczające przed ptakami, daszki

o nietypowych kształtach czy wymiarach, indywidualniedopasowane elementy wentylacyjne, nietypowe skrzynki gazowe 

i obudowy, pokrycie stalą słupów zewnętrznych i wszelkie inne rozwiązania wymagające wyjścia poza typową gamę produktów.

Ponadstandardowe rozwiązania + najwyższy standard jakości – na to zawsze możesz liczyć w Henitom.



TAK DZIAŁA DOŚWIADCZENIE - WIELE LAT, WIELE SUKCESÓW:

 •  Huta Częstochowa

 •  wytwórnia materiałów budowlanych i stropów Teriva

 •  wytwórnia wyrobów betonowych Strobet

 •  zakład produkcji profili aluminiowych Extral

 •  zakład produkcji sprężyn automotive Kerm Liebers

 •  zakład produkcji zamknięć aluminiowych Tradepol

 •  zakład produkcji osprzętu dla elektroenergetyki Bezpol

 •  zakład obróbki blach Zeta

 •  zakład produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych Olba

 •  lakiernia przemysłowa oraz zakład produkcji włóknin Marcus

 •  zakład produkcji części samochodowych Dynamic Technologies

 •  zakład produkcji pianek PUR i włóknin puszystych Pureko

 •  zakład produkcji dodatków do żywności

 •  oraz maszyn dla przemysłu spożywczego Promar

 •  zakład produkcji łożysk wielkogabarytowych Zafama

 •  zakład produkcji systemów aluminiowych Aluron

 •  stalowe centrum serwisowe Dar Stal

 •  zakład produkcji soków, nektarów, napojów,

 •  wód mineralnych i koncentratów Sokpol

 •  zakład produkcji wód mineralnych Jurajska

 •  wytwórnia wody Skałka

 •  zakład produkcji dań gotowych Virtu

 •  zakład przetwórstwa rybnego i owoców morza Sona

 •  zakład produkcji i eksportu grzybów jadalnych Fungipol

 • przedsiębiorstwo piekarniczo–cukiernicze Brel

 • zakłady mięsne Liszki

 • zakłady mięsne Namysłów

 • zakłady mięsne Skawa

 • market spożywczy Stokrotka, Psary

 • salon i serwis samochodowy Tandem

 • hurtownia akcesoriów meblowych Korner

 • gazownia Tychy

 • ciepłownia Kłodzko

 • ciepłownia Wojkowice

 • ciepłownia Grodziec

 • oczyszczalnia ścieków Kutno

 • oczyszczalnia ścieków Łazy

 • hala targowa Będzin

 • Państwowe Gospodarstwa Leśne nadleśnictwo Złoty Potok

 • Państwowe Gospodarstwa Leśne nadleśnictwo Siewierz

 • cynkownia Myszków

 • cynkownia Zawiercie

 • Hotel Verde Zawiercie

 • Hotel Der Kreuzberghof, Niemcy

 • Hotel Verde Montana, Kudowa-Zdrój

 • Hotel i restauracja przy Zamku Bobolice

 • Hotel Wenecki, Kłobuck

 • Hotel i restauracja Słoneczne Tarasy, Ostrężnik

Sam wybór realizacji Henitom to więcej, niż wiele firm wykonało przez całe swoje istnienie. Taki dorobek to najlepsza gwarancja 

jakości, jaką zaoferujemyrównież Twojej firmie.

Oto kilkadziesiąt przykładowych obiektów, w których pracują nasze systemy:



HENITOM W PRAKTYCE:

REALIZACJA W BRANŻY METALURGICZNEJ

KLIENT

 • zakład produkcji aluminium (profile)

 • czas pierwszej realizacji : 2018 r. do dziś 

ZAKRES REALIZACJI

√ produkcja rurociągów do odprowadzania spalin z pieca 

   przemysłowego oraz oparów produkcyjnych z maszyn 

√ produkcja rurociągów do odprowadzania powietrza

√ sieć kanałów wentylacyjnych

√ kompleksowy montaż wszystkich instalacji



KLIENT

 • zakład produkcji włóknin (chemia, pianki PUR)

 • czas pierwszej realizacji: 2017 r. do dziś 

ZAKRES REALIZACJI

√ produkcja rurociągów do przesyłu materiałów   

produkcyjnych

√ produkcja kominów do odprowadzania spalin, 

pary i powietrza z maszyn produkcyjnych

√ produkcja kominów do pieców gazowych

√ produkcja kominów wentylacyjnych

√ produkcja okapu przemysłowego

√ modyfikacja istniejących rurociągów 

technologicznych

√ kompleksowy montaż wszystkich instalacji 

HENITOM W PRAKTYCE:

REALIZACJA W BRANŻY 

CHEMICZNEJ



KLIENT

 • zakład lakierniczy, obróbki metali, 

produkcji włóknin i tworzyw sztucznych

 • czas pierwszej realizacji: 2007 r. do dziś 

ZAKRES REALIZACJI

√ produkcja rurociągów przesyłowych 

materiały produkcyjne

√ produkcja kominów do odprowadzania 

spalin, pary i powietrza z maszyn 

produkcyjnych

√ produkcja kominów do pieców gazowych i 

komór lakierniczych

√ produkcja kanałów wentylacyjnych ze 

stacji filtrów lakierniczych

√ produkcja kominów wentylacyjnych 

√ kompleksowy montaż wszystkich 

instalacji 

HENITOM W PRAKTYCE:

REALIZACJA W BRANŻY

LAKIERNICZEJ 

I METALURGICZNEJ



KLIENT

 • miejska oczyszczalnia ścieków

 • czas pierwszej realizacji: 2020 r. do dziś 

ZAKRES REALIZACJI

√ produkcja rur izolowanych do odprowadzenia powietrza 

   z kompresora

√ preizolacja istniejących rurociągów 

√ kompleksowy montaż instalacji

HENITOM W PRAKTYCE:

REALIZACJA DLA OCZYSZCZALNI



DORADZTWO I REALIZACJE NA LATA

Wiemy, co działa zawsze, a co tylko przez chwilę. Doradzimy Ci, jak odróżnić jedno od drugiego, i zaproponujemy Ci 

dopasowaną ofertę.

Jak zawsze włożymy w to wiele staranności i wysiłku – i z przyjemnością powitamy Cię w gronie zadowolonych 

klientów Henitom.

90% KLIENTÓW Z POLECENIA
Rzetelność zamiast reklamy, rozwaga zamiast rozgłosu. Nie jesteśmy widoczni w telewizji ani nie stoi za nami

żadna międzynarodowa grupa, ale ci, którzy wiedzą, czego potrzebują, wiedzą też, że Henitom dostarczy im to

 i dużo więcej.

Polecają nas więc, a potem klienci z polecenia polecają nas kolejnym. Nie ma lepszego dowodu jakości niż opinie.

Zobacz, co piszą ci, którzy już nas znają:

Obsługa firmy HENITOM wykazała się wysokim poziomem 

doświadczenia i profesjonalizmu oraz dużym zaangażowaniem 

w realizację naszego zamówienia. Szczególnie byliśmy 

zadowoleni z fachowego doradztwa i kompletnej obsługi, która 

składa się z pełnej diagnozy systemu kominowego, produkcji 

dostosowanych elementów oraz ich montażu.

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok 

www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl

"Jurajska" Sp. z o.o. potwierdza, iż firma Z.P.U.H. "Henitom" 

Michał Dryjski z siedzibą w Myszkowie przy ul. Helenówka 5c, 

wykonała w maju 2015 roku. Prace polegające na wymianie 

blaszanego płaszcza zewnętrznego zabezpieczającego izolację 

przyłącza kominowego.

Jurajska 

www.jurajska.pl

Firma Grupa Virtu rekomenduje firmę HENITOM jako godnego 

polecenia wykonawcę systemów kominowych i wentylacyjnych.

VIRTU Sp. z o.o.  

www.virtu.com.pl

Uprzejmie informujemy, że firma KITALA S.C. Artur Kitala Damian 

Kitala, korzystała z usług firmy HENITOM w zakresie produkcji 

oraz montażu izolowanego systemu kominowego. Wykonane 

elementy systemu kominowego oraz ich montaż przebiegł 

terminowo. Wszystko było przygotowane profesjonalnie i 

rzetelnie.

Kitala S.C.  

www.kitalasklep.pl

Wykonane elementy systemu kominowego oraz ich montaż 

przebiegł terminowo. Wszystko było przygotowane 

profesjonalnie, rzetelnie co w pełni odpowiadało naszym 

potrzebom.

Fungipol 

www.pieczarkiczestochowa.pl

Firma Henitom prowadzi swoją działalność od ponad 10 lat. 

Jest stale się rozwijającym i dobrze prosperującym 

przedsiębiorstwem. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań, 

stawia Firmę w gronie rzetelnych producentów wkładów 

kominowych w kraju i Europie.

Burmistrz miasta Myszkowa 

www.miastomyszkow.pl

Miło jest nam poinformować, że od 2007 roku firma HENITOM 

produkuje dla nas systemy kominowe, które montujemy przy 

piecach naszej produkcji. Zamawiane przez nas produkty są 

zawsze przygotowane profesjonalnie, esetycznie i terminowo, a 

współpraca pomiędzy nami przebiega sprawnie, harmonijnie i z 

korzyścią dla obu stron.

"J&S" Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o.  

www.eurogates.pl

Sokpol Sp. z o.o. korzystała z usług Firmy HENITOM w zakresie 

produkcji oraz montażu izolowanego systemu kominowego. 

Wykonane prace przebiegały profesjonalnie i terminowo. 

Dziękując za pomyślną współpracę chcemy zarekomendować 

firmę HENITOM jako solidnego partnera.

Sokpol Sp. z o.o. 

www.sokpol.pl

Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z wykonania 

powierzonych zleceń dopasowania odpowiednich rozwiązań dla 

zabezpieczenia kanałów kominowych i wentylacyjnych na 

naszych blokach mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo Usługowe "WOJAR" Jarosław 

Woźniczka 



PONAD 25 LAT W TRUDNEJ BRANŻY

STAŁA WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

POLECENIA I CIĄGŁY ROZWÓJ

HENITOM 1995-2022: JAKOŚCI NIE DA SIĘ UDAWAĆ

Gdy dostarczasz coś od dziesięciu lat i stale się rozwijasz, Twoja oferta i obsługa muszą mieć w sobie coś 

wyjątkowego. Klienci mają ogromny wybór, powstają nowe firmy, na rynek wchodzą korporacje, a profesjonaliści 

nadal wybierają Ciebie.

My działamy tak dziesięć, potem następne dziesięć, i dziś jesteśmy w trakcie trzeciej dekady jakości, sukcesów 

i kolejnych poleceń.

Tego nie da się udawać – i to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których warto porozmawiać 

z przedstawicielem Henitom.



doradztwo
techniczne

różne
wymiary

różne
kolory

100% stal
austenityczna

rok
założenia

1995

HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków

NIP: 5771983960  REGON: 368589111 www.henitom.com

info@henitom.com

+48 34 314 86 79 

+48 502 319 948

PRODUCENT:

Zapraszamy do kontaktu:

O jakości na lata warto chwilę porozmawiać.

Jeśli szukasz osób, które wezmą odpowiedzialność,

dotrzymają słowa i dostarczą Twojemu zakładowi

czy innym obiektom systemy i rozwiązania na lata,

możliwe, że jesteś tylko o jeden telefon lub mail

od znalezienia właściwych osób.

To w osobistym kontakcie ustala się to, co naprawdę ważne.

Napisz lub zadzwoń, a my zajmiemy się resztą:
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