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Wielkie otwarcie - 23-26.04.2018 
Międzynarodowe Targi Instalacyjne
Nr stoiska targowe KAN:  
stoisko nr 9  hala 4     

Mobilne Centrum Szkoleniowe:  
stanowisko 11 (między 4 a 10 pawilonem)



System KAN-therm rozpoczyna wielką misję instalacyjną wśród 
polskich hydraulików. Ruszamy w Polskę. Dotrzemy wszędzie!  
Nie zwlekaj i już dziś sprawdź, kiedy możesz spotkać się z naszą ekipą. 

Poznaj nasze Mobilne Centrum Szkoleniowe KAN!
 
Setki kilometrów, dziesiątki małych i dużych miejscowości, mnóstwo fachowych porad i inspiracji – słowem akcja,  
jakiej jeszcze nie było! Z myślą o potrzebach polskich instalatorów stworzyliśmy wehikuł, który pokona każdą odległość, 
by pomóc w obsłudze i montażu produktów KAN-therm. System KAN-therm jest owocem polskiej myśli technicznej, 
dzieckiem naszych inżynierów,  którzy stworzyli niezawodny i wysokiej klasy produkt, doceniany na co dzień przez 
mieszkańców Polski i całej Europy.

Instalacje KAN-therm w polskich domach
Naszą misję kierujemy do instalatorów, którzy na co dzień  wykonują instalacje wodne i grzewcze w budynkach  
jednorodzinnych. Konfiguracja automatyki KAN-therm Smart, ustawianie przepływów, ogrzewanie podłogowe  
czy ścienne oraz instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej od tej pory nie będą miały przed Tobą tajemnic. 

Chcesz poznać System KAN-therm i zachęcić do niego swoich klientów? Przekonaj się, jak łatwo instaluje się go 
zarówno w domach jak i na innych inwestycjach, sprawdź jego mocne strony i rozwiązania, dzięki którym zyskał 
popularność na całym świecie. I zostań SuperInstalatorem! Dzięki naszym szkoleniom poznasz najnowsze 
rozwiązania instalacyjne KAN-therm – od budowy Systemu po perfekcyjny montaż i automatyczną obsługę.     

To oczywiście nie wszystko. Gwarantujemy nie tylko solidną porcję wiedzy, ale i mnóstwo atrakcji.  

Mobilne Centrum Szkoleniowe KAN to:  
	specjalistyczne szkolenia o możliwościach Systemu KAN-therm
	praktyczne porady na temat naszych produktów
	okazja do samodzielnego wypróbowania rozwiązań KAN-therm 
	sprawdzona wiedza, niezbędna dla każdego instalatora
	skuteczne rozwiązania bieżących problemów montażowych
	inspirujące wskazówki, które ułatwią codzienną pracę
	spotkania integracyjne i wiele niespodzianek dla fanów Systemu KAN-therm 

Dowiedz się więcej
Masz pytania? Szukasz konkretnych rozwiązań ułatwiających pracę?  
Mobilne Centrum Szkoleniowe KAN powstało także z myślą o przyszłych potrzebach instalatorów. 
Podczas naszej misji będziemy  
rozmawiać z instalatorami w całej Polsce, 
by dowiedzieć się, jak jeszcze możemy 
pomoc w Twojej i ich pracy. 

Poznaj Mobilne Centrum  
Szkoleniowe KAN 

Sprawdź możliwości Systemu, który stał 
się rozpoznawalny w ponad 60 krajach. 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów. 
Zapytaj o najlepsze rozwiązania.  
Zadbaj o zadowolenie swoich inwestorów.

Akcja trwa do końca roku. 

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie: http://pl.kan-therm.com oraz  
na firmowym profilu System KAN-therm  
na Facebooku.  

Mobilne  
Centrum  
Szkoleniowe 
KAN

 Twój zaufany
Partner
 Pomoc na każdym etapie inwestycji
 Szybki, łatwy i bezpieczny montaż
 Opracowania techniczne pod inwestycje
 Do 15 lat gwarancji na instalacje
 50-letnia trwałość  eksploatacyjna
 Najnowocześniejsze laboratorium  
kontroli jakości w Polsce

 Największa sieć dystrybucji   
w Polsce

Innowacyjne
instalacje 
wodne 
i grzewcze

Misja instalacyjna rozpoczęta! 



KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

HEATing
Instalacje 
grzewcze 
i chłodzące

H20
Instalacje 
ciepłej 
i zimnej 
wody

FLOOR
Instalacje
ogrzewania 
i chłodzenia 
podłogowego

WALL
Instalacje
ogrzewania 
i chłodzenia 
ściennego

SMART
Automatyka
sterująca 
ogrzewaniem 
podłogowym


