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Innowacyjne 
instalacje wodne 
i grzewcze 
Firma KAN rozpoczęła działalność 
w 1990 roku i od samego początku 
wdraża nowoczesne technologie 
do techniki instalacji grzewczych 
i wodnych.

K AN jest uznanym w Europie polskim 
producentem i dostawcą nowocze‑
snych rozwiązań i systemów insta‑

lacyjnych KAN‑therm przeznaczonych do 
budowy wewnętrznych instalacji wody 
ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania 
i ogrzewania podłogowego oraz instalacji 
gaśniczych i technologicznych. Od początku 
KAN budował swoją pozycję na mocnych 
filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, 
jakości i rozwoju. Dziś zatrudnia blisko 600 
osób, z których znaczna część to wysoko 
wyspecjalizowana kadra inżynierska odpo‑
wiadająca za rozwój Systemu KAN‑therm, 
ciągłe udoskonalanie procesów techno‑
logicznych i obsługę klienta. Kwalifikacje 
i zaangażowanie pracowników gwarantują 
najwyższą jakość produktów wytwarzanych 
w fabrykach KAN.

Dystrybucja Systemu KAN‑therm odby‑
wa się poprzez sieć partnerów handlowych 
w Polsce, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Biało‑

rusi, Irlandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, 
Rumunii oraz w krajach nadbałtyckich. Eks‑
pansja i dynamiczny rozwój nowych ryn‑
ków są na tyle skuteczne, że produkty ze 
znakiem KAN‑therm eksportowane są do 
23 krajów, a sieć dystrybucji obejmuje swym 
zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga 
również Afryki.

System KAN‑therm to optymalny, kom‑
pletny multisystem instalacyjny, na który 
składają się najnowocześniejsze, wzajemnie 
uzupełniające się rozwiązania techniczne 
w zakresie rurowych instalacji wodnych, 
grzewczych, a także technologicznych 
i gaśniczych. To doskonała realizacja wizji 
systemu uniwersalnego, na który złożyło się 
wieloletnie doświadczenie i pasja konstruk‑
torów KAN, a także rygorystyczna kontrola 
jakości materiałów i produktów finalnych.

Innovative water and heating 
solutions
KAN was established in 1990 and has been imple‑

menting state of the art technologies in heating and 

water distribution solutions ever since.

KAN is a European recognized leader and supplier 

of state of the art KAN‑them solutions and installa‑

tions intended for indoor hot and cold tap water in‑

stallations, central heating and floor heating installa‑

tions, as well as fire extinguishing and technological 

installations. Since the beginning of its activity, KAN 

has been building its leading position on such valu‑

es as professionalism, innovativeness, quality and 

development. Today, the company employs over 600 

people, a great part of which are specialist engineers 

responsible for ensuring continuous development of 

the KAN‑therm system, all technological processes 

applied and customerservice.The qualifications and 

commitment of our personnel guarantees the highest 

quality of products manufactured in KAN factories.

Distribution of the KAN‑therm system is per‑

formed through a network of commercial partners 

allover Poland, Germany, Russia, Ukraine, Belarus, 

Ireland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Ro‑

mania and in the Baltic States. Our expansion and 

dynamic development has proven so effective that 

KAN‑therm labeled products are exported to 23 co‑

untries, and our distribution network assumes Euro‑

pe, a great part of Asia, and a part of Africa.

The KAN‑therm system is an optimal, complete 

multipurpose installation system consisting of state of 

the art, mutually complementary technical solutions 

for pipe water distribution installations, heating instal‑

lations, as well as technological and fire extinguishing 

installations. It is the materialization of a vision of a 

universal system, the fruit of extensive experience, the 

passion of KAN’s constructors, as well as strict quality 

control of our materials and final products.
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