
 



 

KAN Mobile App to najwyższa użyteczność i 
gwarancja aktualnych materiałów zawsze w 
zasięgu ręki. 

Aplikacja składa się z sześciu sekcji i 
skierowana jest głównie do wykonawców 
pracujących z Systemem KAN-therm. 



 

Instalacja Kan Mobile App na Twoim 
urządzeniu mobilnym trwa mniej niż minutę. 

Wystarczy, że wejdziesz na Google Play lub 
zeskanujesz poniższy kod QR i wybierzesz 
urządzenie na którym ma zostać 
zainstalowana aplikacja. 

 

 



 

Aplikacja zawiera wszystkie cenniki, informację techniczną, 

instrukcje i poradniki pomocne na co dzień w Twojej pracy. Nie 

musisz za każdym razem pobierać katalogu, aby z niego 

skorzystać. Wystarczy, że raz ściągniesz dany materiał na swój 

smartfon, a zachowasz do niego dostęp bez połączenia z 

internetem.  

Cenniki, Informacja Techniczna, Instrukcje, Poradniki i Foldery Informacyjne 



 

Wszystkie materiały w aplikacji mobilnej są dostępne 

równocześnie z ukazaniem się na stronie internetowej i 

pobierane są z tego samego miejsca na serwerze co oznacza, 

że jeśli nowy katalog pojawi się na stronie to będzie również 

dostępny w Twojej aplikacji mobilnej. 

Cenniki, Informacja Techniczna, Instrukcje, Poradniki i Foldery Informacyjne 



 

Możliwość szybkiego i bezpiecznego zamawiania produktów z 

oferty Systemu KAN-therm bezpośrednio z Twojego smartfona lub 

tabletu.  

Co pewien czas ponawiasz podobne zamówienia ? – to świetnie! 

Aplikacja zapamięta je w pamięci telefonu, a Ty oszczędzisz cenny 

czas! W każdej chwili możesz też wrócić do zamówienia, którego 

jeszcze nie skończyłeś, uzupełnić je i wysłać w dogodnym dla 

siebie czasie. 



 

Produkty dostępne w aplikacji są podzielone na systemy, co ułatwia 

ich wyszukiwanie oraz nawigację. 



 

Pomocne w pracy kalkulatory wydłużeń termicznych i oporów 

hydraulicznych bezpośrednio na Twoim urządzeniu mobilnym – bez 

połączenia z internetem i zbędnych kosztów.  



 

Kalkulator wydłużeń termicznych umożliwia szybki dobór długości 

ramion kompensacyjnych dla poszczególnych systemów KAN-

therm. 



 

Kalkulator oporów hydraulicznych ułatwi Ci dobór odpowiedniej 

średnicy instalacyjnej Systemu KAN-therm, w zależności od 

przepływu lub transportowanej mocy cieplnej. 



 

Aplikacja zapewnia Ci kontakty do oddziałów 
KAN w trybie offline, zaś integracja z google 
maps lub nawigacją w Twoim urządzeniu 
mobilnym poprowadzi Cię do wybranego 
oddziału KAN. 

Wszystkie najważniejsze dane kontaktowe KAN na Twoim telefonie lub 
tablecie. 



 

Kontakty do dystrybutorów Systemu KAN-therm 
w trybie offline. Aplikacja KAN zapamięta 
kontakt do Twojego dystrybutora – nie musisz 
go szukać za każdym razem na nowo. 

Szybka i intuicyjna nawigacja sprawi, że szybko znajdziesz kontakt 
którego potrzebujesz. 



 

 

 Wpisz w Google Play: KanAppPL 

 Lub zeskanuj kod i przejdź na stronę aplikacji! 


