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O firmie KAN
Install your future
KAN to uznany w Europie, polski producent Systemu KAN‑therm - najnowocześniejszego
systemu do wewnętrznych instalacji wody, centralnego ogrzewania, ogrzewania
podłogowego oraz instalacji gaśniczych i technologicznych.
Dzisiejszą pozycję lidera zawdzięczamy konsekwencji w działaniu oraz oparciu o cztery mocne filary:
bezkompromisową jakość, innowacyjne rozwiązania, wieloletnie doświadczenie, a także widoczny
na każdym etapie profesjonalizm.
Stały rozwój Systemu KAN‑therm jest wpisany w naszą filozofię – zależy nam bowiem na tym,
by zaoferować użytkownikom produkt na najwyższym poziomie technicznym, spełniający wszystkie
pokładane w nim oczekiwania, zapewniający komfort użytkowania i perfekcyjne działanie instalacji
oraz, co za tym idzie, poczucie pełnego bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie użytkowników
dostarczamy wyroby najwyższej jakości, wytwarzane i użytkowane w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym, przyjazne dla ludzi i otoczenia.
System KAN‑therm to doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się
wieloletnie doświadczenie i pasja konstruktorów KAN, a także rygorystyczna kontrola jakości
materiałów i produktów. Dlatego KAN‑therm pozostaje niekwestionowanym liderem wśród
systemów instalacyjnych w Polsce i cieszy się niesłabnącą popularnością za granicą.
Produkty ze znakiem KAN‑therm eksportowane są do prawie 60 krajów Europy, Azji i Afryki.
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O naszych produktach nie trzeba
pamiętać – po prostu działają
Dyskretnie ukryte w ścianach, podłogach czy schowane za listwami, każdego dnia służą
mieszkańcom transportując tysiące litrów ciepłej i zimnej wody.

System KAN‑therm jest odpowiedzią na wszelkie potrzeby instalacyjne, oferując kompleksowe
i optymalne rozwiązania do każdej inwestycji. To wysokiej jakości rury oraz uniwersalny i pewny
system połączeń. Technologia łączenia i konstrukcja złącz pozwala na szybki montaż i gwarantuje
KAN-therm wieloletnią bezawaryjną eksploatację.
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Instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm są niewidoczne a bezkompromisowa jakość zapewnia
całkowite bezpieczeństwo użytkowania instalacji ukrytych w ścianach, podłogach czy listwach
przypodłogowych. Dzięki temu projektanci i architekci uzyskują pełną swobodę w aranżacji
pomieszczeń, a użytkownicy mogą cieszyć się komfortem i estetyką urządzanych wnętrz.

—
—
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—
—
—
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SYSTEM KAN‑therm to:

Najwyższa jakość potwierdzona testami laboratoryjnymi i międzynarodowymi certyfikatami
Kompleksowa, najszersza na rynku oferta zapewniająca rozwiązania do każdej inwestycji
Gwarancja długoletniej i bezproblemowej eksploatacji zabezpieczona polisą na 30 000 000 zł
Partnerskie relacje, dążenie do pełnego zadowolenia klienta oraz otwarcie na jego potrzeby

H2O

HEAT

FLOOR W

ing etapie inwestycji
Profesjonalna pomoc działu technicznego, projektowego i handlowego na każdym
Gęsta sieć dystrybucji i sprawna obsługa

H2O

HEATing FLOOR WALL

SMART

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

FLOOR
WALL SMART
Antoine de Saint‑Exupéry
„Mały Książę”
SMART
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Instalacje ciepłej i zimnej wody

HEAT

H2O

Systemy instalacyjne
KAN‑therm stanowią idealne rozwiązanie dla realizacji
ing
wewnętrznych instalacji wodnych, gwarantując dostarczenie najwyższej
jakości ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm to przede wszystkim:

— Najwyższa jakość i niezawodność – do 15 lat gwarancji
— Ponad 50‑letnia trwałość eksploatacyjna, wielokrotnie potwierdzona międzynarodowymi testami
— Materiały całkowicie neutralne wobec wody pitnej, kontrolowane przez polskie i europejskie

FLOOR WALL

instytuty badawcze

—
—
—
—

SMART

Wysoka odporność mikrobiologiczna
Wyeliminowane zjawisko osadzania się kamienia
Cicha praca instalacji – bez drgań i wibracji
Szybki, czysty i pewny montaż wykonywany przez wykwalifikowanych, autoryzowanych instalatorów
Dzięki nowoczesnym technikom montażu Systemy KAN‑therm doskonale sprawdzają się podczas
remontów i wymian starych, skorodowanych instalacji wodnych, wykonywanych w użytkowanych
budynkach.
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1. System KAN‑therm UltraLine

SYSTEM KAN‑therm

Instalacje grzewcze i chłodzące

H2O

HEATing

FLOOR WALL—
—

SMART

—
—
—
—

Do wodnych instalacji ogrzewania lub chłodzenia System KAN‑therm oferuje szereg
kompletnych systemów instalacyjnych, różniących się materiałem oraz konstrukcją rur
i złączek a także sposobem ich łączenia. Dzięki dużej różnorodności rozwiązań możliwe
jest wykonanie każdej instalacji grzewczej lub chłodzącej.
Systemy KAN‑therm w instalacjach to:
Szeroka gama rozwiązań instalacyjnych i materiałowych
Profesjonalne doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji
Łatwość i bezpieczeństwo montażu nowej, estetycznej instalacji w przypadku remontów
Atrakcyjne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości elementów
Wysoka estetyka proponowanych rozwiązań
Możliwość transportowania różnych mediów grzewczych i chłodniczych
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2. System KAN‑therm Press LBP

ISO 9001

5

HEATing

H2O

Instalacje ogrzewania i chłodzenia
podłogowego

WALL
FLOOR Firma
KAN od wielu lat promuje innowacyjne, energooszczędne i co najważniejsze
SMART

—
—
—
—
—
—
—
—
—

przyjazne dla użytkowników instalacje ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz
ściennego. Szeroka gama dostępnych rozwiązań oraz bogaty asortyment rozdzielaczy,
szafek instalacyjnych i elementów automatyki pozwala na wybór najlepszej instalacji
optymalnie dopasowanej do specyfiki danej inwestycji.
Ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe i ścienne w Systemie KAN‑therm to:
Wysoka jakość i niezawodność – 10 lat gwarancji oraz ponad 50‑letnia trwałość eksploatacyjna
Pełne bezpieczeństwo użytkowania wynikające z rygorystycznej kontroli jakości oraz
szczegółowych testów laboratoryjnych
Poczucie pełnego komfortu związane z równomierną temperaturą w całym pomieszczeniu
Instalacje przyjazne dla alergików dzięki wyeliminowaniu zjawiska unoszenia kurzu
Pełne ukrycie instalacji zapewniające swobodę aranżacji wnętrz
Znaczne oszczędności dzięki wykorzystaniu niskotemperaturowych źródeł ciepła
(pompy ciepła, kotły kondesacyjne)
Możliwość łatwego sterowania temperaturą z każdego miejsca na świecie dzięki inteligentnej
automatyce sterującej połączonej z internetem
Szeroki wybór rozwiązań optymalnie dopasowanych do specyfiki budynku, również w obiektach
niemieszkalnych i poza budynkami
Profesjonalne doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji
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SYSTEM KAN‑therm

FLOOR WALL
SMART

Inteligentna, bezprzewodowa automatyka
sterująca ogrzewaniem podłogowym
System KAN‑therm SMART to kompletny, nowoczesny system sterowania temperaturą
w pomieszczeniu, który dzięki podłączeniu do sieci internet daje możliwość obsługi
z każdego miejsca na ziemi – za pomocą laptopa, tabletu czy smartfona.
KAN‑therm SMART pozwala bezprzewodowo kontrolować i regulować temperaturę oraz inne
parametry, w istotny sposób wpływające na komfort cieplny w danym pomieszczeniu. System
posiada również szereg dodatkowych funkcji, dzięki którym działanie i obsługa ogrzewania czy
chłodzenia jest nie tylko skuteczna, ale również efektywna energetycznie i niezwykle intuicyjna.
Automatyka sterująca KAN‑therm SMART to:

— Sterowanie i zmiana parametrów temperatury w domu z dowolnego miejsca na świecie
– całkowicie on‑line

— Wygoda obsługi za pomocą prostej aplikacji dedykowanej dla komputerów, tabletów czy smartfonów
— Uniwersalność systemu, który obsługuje zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie płaszczyznowe
— Kompatybilność pozwalająca na połączenie KAN‑therm SMART z innymi systemami zarządzania
i nadzoru budynkiem czy alternatywnymi urządzeniami zewnętrznymi (jak np. alarmy antywłamaniowe)

— Oszczędności wynikające z „uczenia się” przez system specyfiki budynku i czasowego obniżania
temperatury (nawet do 20% zmniejszone zużycie energii cieplnej)

— Rozwiązanie ekologiczne, wykorzystujące energooszczędne podzespoły oraz specjalny system
regulacji i dopasowania mocy sygnału radiowego

3

3. Automatyka
KAN‑therm SMART.
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Instalacje – element, na którym
nie warto oszczędzać
Przystępując do budowy własnego domu mało kto zwraca uwagę na jakość systemów ukrytych
w ścianach i podłogach. Skupiamy się przede wszystkim na tym co dostrzegalne czy namacalne
– na elementach ostatecznych, wykończeniowych. Mylnie sądzimy, że to, czego nie widać jest
mniej istotne i można na tym np. nieco oszczędzić.
Dotyczy to zwłaszcza instalacji wodnych i grzewczych. Dysponując ograniczonym
budżetem jesteśmy bowiem wciąż zmuszeni do poszukiwania kompromisów pozwalających
zredukować koszty. Nie oznacza to jednak, że możemy decydować się na tańsze
materiały instalacyjne. Co więcej, ten błąd ostatecznie może nas dużo kosztować!
Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych i pewnych systemów instalacyjnych?

— Koszt odpowiednich instalacji to na ogół raptem 2% wartości całej inwestycji, trudno więc kwoty
te uznać za duże obciążenie, które koniecznie trzeba zredukować.

— Z uwagi na stosunkowo niski koszt instalacji (w porównaniu do pozostałych wydatków)

oszczędności warto szukać gdzie indziej – wybierając tańsze materiały niewiele zyskamy,
mamy za to dużo do stracenia.

— Statystycznie, jedna źle wydana złotówka na materiały instalacyjne w niedalekiej przyszłości

generuje aż 20 złotych dodatkowych kosztów (wynikających z konieczności usuwania awarii czy
z wyższych kosztów codziennej eksploatacji).

— W przypadku zastosowania elementów instalacji o nieodpowiedniej jakości i ich awarii, usunięcie
zniszczeń spowodowanych przez wodę (zawilgocenie, naprawa konstrukcji, remont podłóg,
ścian itp.) może stanowić aż ok. 70% wartości inwestycji.

— Dużo łatwiej jest po pewnym czasie zmienić np. glazurę, armaturę czy meble, niż ukryte w ścianach
i zabudowane instalacje. Dysponując ograniczonym budżetem warto więc w pierwszej
kolejności zainwestować w wysokiej jakości elementy podstawowe, a dopiero później
zająć się wyposażeniem wnętrz.

Różnica cenowa 1 m rury najtańszej, a tej dobrej jakości
– to TYLKO około 50 gr!
Przy założeniu powierzchni ogrzewania podłogowego 100 m2
stosując najtańsze elementy uzyskujemy OSZCZĘDNOŚĆ
na poziomie ZALEDWIE 250 zł!
Koszty oraz dyskomfort
związany ze znalezieniem
i usunięciem skutków awarii
są niewspółmiernie wyższe.

SYSTEM KAN‑therm

1. TERAZ POLSKA
za System KAN‑therm Push Platinum ‘16
za System KAN‑therm Press LBP ‘14
za najlepszy polski produkt ‘99

2. ZŁOTY INSTALATOR
za opracowanie i wdrożenie
Systemu KAN‑therm Push Platinum ‘12

Wyróżnienia i nagrody
System KAN‑therm, z uwagi na swoją innowacyjność, oryginalność oraz wysoką jakość, stale
nagradzany jest prestiżowymi wyróżnieniami, a także liczyć może na aprobatę największych,
niezależnych, zachodnich jednostek certyfikujących.

za opracowanie i wdrożenie
Systemu KAN‑therm Press LBP ‘11

2

za szkolenia specjalistów ‘08

1x

za opracowanie i wdrożenie
złącz tworzywowych PPSU
Systemu KAN‑therm ‘02

3

za opracowanie i wdrożenie
Systemu KAN‑therm ‘97

3x

1

za szkolenia specjalistów ‘99

6x

3. PERŁA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

5

za System KAN‑therm ‘15

4. ZŁOTE GODŁO
QUALITY INTERNATIONAL
za System KAN‑therm
- produkt najwyższej jakości ‘15, ‘14, ‘13

5

5. SYSTEM ROKU
w kategorii Rury wg czytelników
branżowego czasopisma
„Systemy Instalacyjne”
za System KAN‑therm Push ‘16

2x

za System KAN‑therm Blue Floor ‘13
za System KAN‑therm Press LBP ‘11

6. ZŁOTY MEDAL MTP
za System KAN‑therm Press ’06

3x

6

za złącza tworzywowe PPSU
Systemu KAN‑therm ’02

4

3x

Jakość pod kontrolą
Produkcja Systemu KAN‑therm odbywa się pod ścisłym nadzorem Kontroli Jakości
w nowocześnie wyposażonych fabrykach zgodnie z najwyższymi standardami
jakościowymi i technologicznymi.
Nad prawidłowością zarówno tego procesu, jak i całej działalności firmy, czuwa system zarządzania
jakością ISO 9001, poświadczony certyfikatem renomowanej instytucji Lloyd’s Register Quality
Assurance Limited.
Innowacyjna i profesjonalna aparatura stanowiąca podstawowe wyposażenie własnego laboratorium
naukowo‑badawczego pozwala na ciągłe monitorowanie procesów produkcji i badanie jakości
wytwarzanych elementów Systemu KAN‑therm. Wyniki badań honorowane są przez największe
jednostki certyfikujące w Europie m.in. KIWA, KOMO, DVGW, SKZ, CSTB. Produkowane rury
i złączki poddawane są również kontroli w laboratoriach zewnętrznych co pozwala na stałe
utrzymywanie jakości wyrobów na najwyższym światowym poziomie.
Produkty Systemu KAN‑therm
posiadają dopuszczenie najważniejszych zachodnich jednostek
certyfikujących.
Nowoczesne urządzenia
w laboratorium KAN, umożliwiają
kontrolę jakości elementów
na każym etapie ich produkcji,
poczynając od surowców
na gotowych produktach kończąc.

ISO 9001

9

Y
T

W

A

M

LO

Niezbędne certyfikaty,
długoterminowa gwarancja

TER
NG

RRAN

Produkty Systemu KAN‑therm posiadają wszystkie niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.
Oznacza to, że są w pełni neutralne, a woda przez nie płynąca spełnia wszystkie
wymogi higieniczne.
Nasze technologie są szczegółowo testowane, aby zapewnić, że woda pitna krążąca w naszych
instalacjach spełnia wszystkie wymogi higieniczne i nie zawiera groźnych metali ciężkich czy
uczulającego niklu. Dlatego przygotowując posiłek, zawsze masz gwarancję bezpieczeństwa.
Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości elementów Systemu KAN‑therm jest gwarancja materiałowa
na okres do 10 lat (a dla Systemu Push Platinum i UltraLine do 15 lat). Stosowanie w instalacjach
wyłącznie oryginalnych elementów Systemu KAN‑therm to pewność poprawnie wykonanych połączeń,
bezpieczeństwo i trwałość oraz gwarancja długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji instalacji.
System KAN‑therm jest ubezpieczony na kwotę 30.000.000 zł, co zapewnia realizację
ewentualnych roszczeń wynikających z warunków gwarancji.

Najszersza oferta na rynku, wysokie
standardy jakości i współpracy
KAN jest niekwestionowanym liderem w branży instalacji wodnych i grzewczych. Mamy
ogromny potencjał produkcyjny, gęstą sieć dystrybucji oraz system zarządzania jakością
ISO 9001. Nasza firma od 26 lat działalności nieustannie dba o najwyższą jakość swoich
produktów, stałe rozwija swoją ofertę oraz poszerza rynki zbytu.
Naszym celem jest dążenie do pełnego zadowolenia zarówno naszych klientów jak i użytkowników
naszych produktów. Zależy nam na partnerskich relacjach, dlatego wciąż rozwijamy narzędzia,
które pomagają rozwijać działalność firm deweloperskich zarówno w segmencie budownictwa
mieszkaniowego jak i komercyjnego. Na każdym etapie inwestycji zapewniamy profesjonalną
pomoc. Dzięki najszerszej na rynku ofercie możemy zaproponować kompleksowe rozwiązania
dopasowane do wszystkich segmentów budownictwa.

Profesjonalne wsparcie techniczne,
gęsta sieć dystrybucji
Dążąc do pełnego zadowolenia Klienta oraz troszcząc się o stały rozwój Systemu KAN-therm,
firma KAN, poza dostarczaniem doskonałej jakości produktów, oferuje bardzo wysoki
standard obsługi sprzedażowej oraz profesjonalną pomoc techniczną.
Na każdym etapie inwestycji pomagamy:

— Przy projektowaniu instalacji, rozwijając profesjonalne oprogramowanie i oferując stałą wspólpracę
z projektantami oraz organizację szkoleń

— Przy doborze odpowiedniego Systemu KAN-therm uwzględniając specyfikę danej inwestycji
— Poprzez kontakty ze strony działu handlowego, doradców technicznych i działu technicznego
— Zapewniając doskonałą obsługę ze strony działu obsługi klienta, krótkie terminy realizacji zamówień,
profesjonalne przygotowanie towaru w przesyłce, terminowe dostawy oraz sprawną
realizację zamówień.

Nasze produkty dostępne są w całej Polsce – w największych sieciach sprzedaży oraz
niewielkich sklepach z artykułami sanitarnymi, grzewczymi i instalacyjnymi.

SYSTEM KAN‑therm

Realizacje
Instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm już od ponad 25 lat bezawaryjnie pracują
na największych osiedlach mieszkaniowych, w budynkach użyteczności publicznej,
domkach jednorodzinnych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, a także w halach
przemysłowych i fabrykach.
System KAN‑therm jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla nowych inwestycji jak i budynków
remontowanych poparty wieloletnim doświadczeniem i pasją konstruktorów firmy KAN, rygorystyczną
kontrolą jakości surowców i produktów gotowych oraz skutecznym rozpoznaniem potrzeb rynku
instalacji, zgodnych z wymogami budownictwa zrównoważonego.
Najlepszym świadectwem najwyższej jakości Systemu KAN‑therm są zatem liczne
realizacje w różnych sektorach budownictwa.

1. Stadion Narodowy – Warszawa, Polska.
System KAN‑therm Inox
System KAN‑therm Push
System KAN‑therm PP
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2. Zamek Królewski – Warszawa, Polska.
System KAN‑therm Inox
3. Hotel Hilton – Warszawa, Polska.
System KAN‑therm Push
System KAN‑therm Inox

4. Siedziba firmy KAN – Białystok, Polska.
System KAN‑therm Push Platinum
Automatyka SMART
Ogrzewanie Podłogowe
5. Europejskie Centrum Solidarności
- Gdańsk, Polska.
System KAN‑therm Steel
6. Monastyr Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny – Supraśl, Polska.
System KAN‑therm Push Platinum

7. Teatr Bolszoj - Moskwa, Rosja.
System KAN‑therm Inox
8. Old Trafford, Stadion Manchesteru United,
– Manchester, Anglia.
foto © Tom Jeffs.
System KAN‑therm Steel
9. Salon Porsche, Niederrhein
– Moers, Niemcy.
foto © www.porsche‑moers.de
System KAN‑therm Press

10. Nowoczesny kompleks Szpitalny
– Glasgow, Szkocja.
System KAN‑therm Inox
11. Osiedle mieszkaniowe
- Zagrzeb, Chorwacja
System KAN‑therm Press
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SYSTEM KAN‑therm
Optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze,
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji wodnych,
grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych.

UltraLine
Push/Push Platinum
Press LBP
PP
Steel
Inox
Groove
Copper
Sprinkler
Ogrzewanie płaszczyznowe
i automatyka
Football
Instalacje stadionowe
Szafki
i Rozdzielacze

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
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