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Złoty Instalator 2011dla Systemu KAN-therm Press LBP
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Z dumą informujemy, że dzieło konstruktorów firmy KAN - nowe złączki Systemu KAN-therm Press LBP 

- zostało uhonorowane prestiżową nagrodą w Konkursie „Złotego Instalatora 2011”.

Organizatorem Konkursu o statuetkę Złotego Instalatora jest Instalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika 

„Polski Instalator” oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Zgłoszone do Konkursu złączki Systemu KAN-therm Press LBP 

spełniły wszystkie wymagania jury, docenione zostały ich wysokie walory użytkowe 

i estetyczne, zwrócono też uwagę na nowoczesność w działaniu, niezawodność 

oraz konkurencyjność na rynku systemów instalacyjnych.
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Ogłoszenie werdyktu jury Konkursu „Złoty Instalator 2011” i wręczenie statuetek nastąpiło w dniu 27 października br. 

na Kongresie INSTALEXPO 2011 w Warszawie. Przekazana firmie KAN nagroda jest tym bardziej cenna, ponieważ 

ze względu na obchody 20-lecia istnienia Polskiego Instalatora Kongres miał szczególnie uroczystą oprawę. 

W historii firmy jest to kolejne, 5 już wyróżnienie KAN i produktów KAN-therm Złotym Instalatorem.

Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem „Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu”. 

Hasłem tym z pewnością można opisać również zdobywcę statuetki „Złotego Instalatora” 

- System KAN-therm Press LBP.
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Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne złączek Systemu KAN-therm Press LBP oznaczają skrócenie czasu 

montażu instalacji i minimalizację możliwości popełnienia błędu. Dzięki nowym cechom zwiększyła się funkcjonalność 

złączek i bezpieczeństwo połączeń. Nagrodzone złączki charakteryzują się:

Funkcją LBP ochrony O-ringów przed uszkodzeniem   

Sygnalizacją niezaprasowanych połączeń  

Możliwością użycia zamiennie szczęk „U” lub „TH” 

Identyfikacją średnic kolorowymi pierścieniami

Możliwością zastosowania rur PE-RT i PE-Xc   

Precyzyjnym pozycjonowaniem szczęk zaciskarki.
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Technikę wykonywania połączeń KAN-therm Press LBP można opisać krótko: „utnij - wsuń - zaprasuj”.

Połączenie wykonuje się szybciej niż w przypadku tradycyjnego procesu zaprasowywania rur ze względu na możliwość 

pominięcia etapu fazowania wewnętrznej krawędzi rury.
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