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Firma KAN
KAN jest uznanym i rozpoznawalnym
na arenie międzynarodowej, polskim
producentem nowoczesnych
i kompleksowych systemów
instalacyjnych KAN-therm.

Od rozpoczęcia działalności w 1990 roku KAN budował swoją pozycję na mocnych
filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości i rozwoju. Dziś zatrudnia ponad
1100 osób, posiada sieć oddziałów w Polsce, placówki w Niemczech, na Węgrzech,
Ukrainie, Białorusi, w Rosji, oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Produkty
ze znakiem KAN-therm eksportowane są do 68 krajów na całym świecie, sieć
dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również
Afryki i Ameryki.
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Kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się
najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania
w zakresie rurowych instalacji wodnych, grzewczych, a także
technologicznych i gaśniczych.

KOLOR SYSTEMOWY

NAZWA SYSTEMU

ZAKRES ŚREDNIC [mm]

ultraLINE
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ultraPRESS
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Inox
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Sprinkler
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Sprinkler
Inox
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W nietypowym przypadku należy sprawdzić warunki stosowania elementów KAN-therm korzystając z materiałów techniczno-informacyjnych lub opinii Działu Technicznego KAN. Proszę skorzystać z formularza
– Zapytanie o możliwość zastosowania elementów KAN-therm, by przesłać podstawowe parametry pracy instalacji. Na podstawie przesłanych danych Dział Techniczny oceni przydatność danego systemu
do konkretnej instalacji. Formularz znajduje się na stronie www. Aby szybko wypełnić formularz elektronicznie, należy zeskanować kod QR.
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standardowy zakres zastosowań

możliwe zastosowanie – należy potwierdzić warunki w Dziale Technicznym KAN
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ultraLINE
∅14-32 mm

INNOWACYJNY i jednocześnie NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY system na rynku
zarówno do wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, a także
specjalistycznych instalacji rurowych jak np. sprężone powietrze.

32 1
typy rur

materiały
złączek

konstrukcja
tulei

Unikalna konstrukcja oraz możliwość elastycznej konfiguracji kompletnego
rozwiązania końcowego dają bardzo dużą wygodę pracy wykonawcom i projektantom
instalacji. Elastyczność konfiguracji systemu KAN-therm ultraLINE polega bowiem
na możliwości zastosowania różnych typów rur przy wykorzystaniu tej samej
konstrukcji kształtek mosiężnych lub tworzywowych PPSU oraz tworzywowej tulei.
KAN-therm ultraLINE to doskonała alternatywa do wykonywania wewnętrznych rozprowadzeń lokalowych, instalacji
grzewczej lub chłodniczej oraz ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym. Dostępny zakres średnic,
nawet do Ø32 mm, daje swobodną możliwość wykonywania kompletnych instalacji grzewczych, chłodzących
oraz wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym.
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dobór
materiału
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270°
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Zoptymalizowana
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Bezoringowość
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Push
∅12-32 mm

System KAN-therm Push to kompletny, tworzywowy system instalacyjny,
przeznaczony do budowy wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody
użytkowej, wykorzystujący pewną, bezpieczną i szybką technikę montażu,
polegającą na nasuwaniu mosiężnego lub tworzywowego pierścienia na korpus
kształtki. Jego główną zaletą jest bezoringowy system połączeń.

Niezawodność uzyskana dzięki unikalnemu rozwiązaniu – samouszczelniającemu się
połączeniu, bez dodatkowych O-Ringów. Kształtki wykonane z mosiądzu CW617N
lub tworzywa PPSU mogą być łączone z rurami jednorodnymi PE‑RT i PE‑X
z wewnętrzną barierą antydyfuzyjną (rury pięciowarstwowe).
System KAN-therm Push przeznaczony jest do konstruowania wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła
i zimna woda użytkowa) oraz instalacji grzewczych i chłodniczych, przede wszystkim do rozprowadzeń lokalowych
w budownictwie wielorodzinnym oraz kompletnych instalacji w domach jednorodzinnych.
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ultraPRESS
∅16-63 mm

System KAN-therm ultraPRESS to nowoczesny, kompletny system instalacyjny
składający się z polietylenowych rur PERTAL z warstwą aluminium oraz kształtek
z tworzywa PPSU lub mosiężnych, o zakresie średnic 16-63 mm.

Kształtki ultraPRESS w zakresie średnic 16-32 mm posiadają wyjątkową
funkcjonalność „LBP” (Leak Before Press), ułatwiającą wykrycie niezaprasowanych
połączeń. Ich specjalna konstrukcja dostarcza wiele dodatkowych rozwiązań
zwiększających komfort i bezpieczeństwo montażu oraz gwarantuje wieloletnią
bezawaryjną eksploatację instalacji.
System przeznaczony jest do wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda użytkowa), instalacji
centralnego ogrzewania lub chłodzenia, ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych (np. sprężonego
powietrza).
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Komfortowy
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na kształtce
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PP

∅16-110 mm
System KAN-therm PP to kompletny system instalacyjny składający się z rur
i złączek wykonanych z tworzywa sztucznego – polipropylenu PP-R (typ 3).

Łączenie elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję
termiczną) przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzięki
jednorodnemu połączeniu gwarantuje wyjątkową szczelność i wytrzymałość
mechaniczną instalacji.
Całkowita neutralność w stosunku do wody przeznaczonej do spożycia doskonale predysponuje system do zastosowania
w wewnętrznych instalacjach wodociągowych. System KAN-therm PP dzięki szerokiemu zakresowi średnic oraz
zastosowaniu materiałów odpornych na procesy korozyjne nadaje się również do wykonywania wewnętrznych
instalacji grzewczych i chłodniczych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz użyteczności publicznej.
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01

Uniwersalność
zastosowań

02

04

Optymalna
hydraulika

05

Szeroka
gama rur
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Wytrzymałe
połączenia

Gwarancja
najwyższej
jakości
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Steel
∅12-108 mm

Kompletny, nowoczesny system instalacyjny, w skład którego wchodzą rury
i kształtki wykonane z wysokiej jakości stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej.

System przeznaczony jest do stosowania w wewnętrznych, zamkniętych, ciśnieniowych
instalacjach centralnego ogrzewania, wody lodowej, ciepła technologicznego,
solarnych, a także przemysłowych (np. oleju opałowego).
System KAN-therm Steel wykorzystywany jest w budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej, do budowy
nowych, wewnętrznych instalacji grzewczych. Jego specyfika materiałowa i bogata oferta asortymentowa umożliwiają
wykonywanie kompletnych, zamkniętych instalacji ciśnieniowych (bez dostępu powietrza do wody instalacyjnej).
Z uwagi na prostotę, szybkość i bezpieczeństwo montażu, dzięki pewnej i sprawdzonej technice montażu “Press”
(technologia nie wymagająca stosowania otwartego ognia) system KAN-therm Steel szczególnie zalecany jest
do stosowania w przypadku wymiany starych, stalowych skorodowanych instalacji grzewczych w budynkach
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04

Szybki
i łatwy
montaż

Odporność
na wysokie
ciśnienie
i temperaturę

02
05

Bezpieczeństwo
i niezawodność

03

Estetyka
i odporność
na korozję

Wysoka
wytrzymałość
mechaniczna

wielorodzinnych.
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Inox

∅12-168,3 mm

Wysoce wytrzymały system instalacyjny, w skład którego wchodzą rury i kształtki
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

System przeznaczony jest do stosowania w typowych instalacjach domowych
(ogrzewanie, woda użytkowa, instalacje solarne), jak również w szerokiej gamie
instalacji technologicznych i przemysłowych (woda lodowa, woda dejonizowana,
sprężone powietrze, oleje, smary i paliwa, chemikalia).
System KAN-therm Inox dzięki zastosowaniu materiałów konstrukcyjnych najwyższej klasy z powodzeniem
stosowany jest w wielu budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej czy w konstrukcji różnorodnych
instalacji technologicznych w przemyśle.
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02
05

Najwyższa
jakość
i estetyka

03

Wysoka
odporność
na korozję
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hydraulika
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Groove
∅DN25-DN300 mm

System KAN-therm Groove to system składający się z kształtek i obejm
wykorzystujących technikę łączenia poprzez rowkowanie, dostępny w zakresie
średnic DN25 – DN300 (większe średnice jesteśmy w stanie dostarczyć na
indywidualne zapytanie). System charakteryzuje się niezawodnością połączeń
oraz szybkim, nieskomplikowanym i bezpiecznym montażem.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii procesów produkcyjnych
nasze wyroby spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania i posiadają krajowe
oraz międzynarodowe certyfikaty jakości.
Poprzez zastosowanie najwyższej jakości materiałów i szerokiej gamy średnic oraz dzięki wysokiej wytrzymałości
na ciśnienie sięgające 69 bar system znajduje zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza, a także w branży
przemysłowej, stoczniowej oraz w górnictwie.
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Copper
∅12-108 mm

System KAN-therm Copper to nowoczesny system instalacyjny składający się
z wysokiej jakości kształtek wykonanych z miedzi CU-DHP oraz brązu 2.109
w zakresie średnic 12–108 mm. Zastosowanie technologii połączeń „Press”
gwarantuje nieskomplikowany montaż oraz bezawaryjną pracę instalacji.

System KAN-therm Copper przeznaczony jest do budowy nowych, kompletnych
(piony zasilające i poziome przewody rozprowadzające), wewnętrznych instalacji
grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym.
Z racji wysokiej jakości materiału zastosowanego do produkcji kształtek (miedź), system KAN‑therm Copper
szczególnie zalecany jest do wykonywania instalacji w budownictwie o podwyższonym standardzie lub w przypadku
inwestycji o podwyższonym rygorze czystości jak np. instalacje grzewcze lub wody użytkowej w szpitalach,
laboratoriach, gabinetach zabiegowych itp.
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Bezpieczeństwo

Oszczędność
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Prostota
i niezawodność
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Pewny,
3-punktowy
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i odporność
na korozję
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Sprinkler
∅22-108 mm
System KAN‑therm Sprinkler to gaśniczy system instalacyjny składający się z rur
i złączek wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej (Steel Sprinkler) lub stali
nierdzewnej (Inox Sprinkler) o zakresie średnic 22-108 mm (DN20 – DN100).

System KAN‑therm Sprinkler przeznaczony jest do budowy wewnętrznych, gaśniczych
instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Oba wykonania materiałowe zostały
sprawdzone i certyfikowane zgodnie z wytycznymi VdS do stosowania w stacjonarnych
instalacjach tryskaczowych za zaworem alarmowym, w przestrzeniach o małym
i średnim zagrożeniu pożarowym (LH, OH1, OH2, OH3 i do OH4 w odniesieniu
do hal wystawowych, kin, teatrów i sal koncertowych).
Możliwość stosowania systemu KAN-therm Steel i Inox Sprinkler w instalacjach przeciwpożarowych dopuszcza
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP. System KAN-therm Steel Sprinkler przeznaczony jest do wykonywania
wewnętrznych, stale nawodnionych instalacji tryskaczowych a także do wykonywania wewnętrznych, stale
nawodnionych, nieprzepływowych, wydzielonych bądź jednostronnie przyłączonych do systemów wody użytkowej
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04

Szybki
i bezpieczny
montaż

Bezpieczeństwo
pożarowe

02

Estetyka
instalacji

05

Certyfikowana
jakość

03

Wysoka
odporność
na korozję

instalacji hydrantowych. System KAN-therm Inox Sprinkler przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych instalacji
tryskaczowych suchych oraz mokrych, a także do wykonywania wewnętrznych, stale nawodnionych instalacji tryskaczowych.
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Ogrzewanie
płaszczyznowe
∅12-25 mm
Systemy wodnego, niskotemperaturowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,
wykorzystujące powierzchnie posadzek lub ścian jako źródło ciepła (lub chłodu)
w pomieszczeniach.

System KAN-therm oferuje pełną gamę rozwiązań instalacyjnych przeznaczonych
do wykonania instalacji ogrzewania i/lub chłodzenia płaszczyznowego: rury,
izolacje termiczne, elementy montażowe, rozdzielacze, szafki instalacyjne,
automatykę sterującą.
Dzięki optymalnemu rozkładowi temperatury w pomieszczeniu, można obniżyć temperaturę powietrza, zachowując
komfort cieplny, co skutkuje zmniejszeniem ilości dostarczanej energii.
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i komfort
użytkowania
pomieszczeń
Oszczędność
energii
cieplnej
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Łatwy
montaż
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Automatyka
sterująca
KAN-therm SMART & Basic+ to dwa niezależne, kompletne systemy sterowania
umożliwiające utrzymywanie komfortu cieplnego w budynku przy optymalnej pracy
źródła ciepła lub chłodu i zachowaniu wysokiej energooszczędności całego systemu
grzewczego lub chłodzącego.

Różnorodność rozwiązań z zakresu techniki grzewczej, a przede wszystkim bardzo
popularne stosowanie mieszanych układów grzewczych np. ogrzewanie podłogowe
w połączeniu z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym, pomimo wielu zalet,
bez zastosowania odpowiednich elementów sterujących może powodować duży
dyskomfort. Zazwyczaj jest on związany z przegrzaniem, niedogrzaniem
lub nierównomierną temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Brak optymalnie skonfigurowanej automatyki sterującej poszczególnymi systemami grzewczymi, może doprowadzić
do znacznych strat energii (przegrzewanie pomieszczeń), a tym samym do zwiększenia kosztów eksploatacji
instalacji grzewczej. Dzięki optymalnemu rozkładowi temperatury w pomieszczeniu, można obniżyć temperaturę,
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Sterowanie
przewodowe
i bezprzewodowe

Sterowanie
aplikacją

02
05

Do ogrzewania
i chłodzenia

03

Nowoczesny
design

Energooszczędność

zachowując komfort cieplny powietrza, co skutkuje zmniejszeniem ilości dostarczanej energii.
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Slim & Slim+
Cechą szczególną podtynkowych szafek
instalacyjnych Slim i Slim+ jest
bezramkowa konstrukcja opracowana
przez konstruktorów KAN.

Swoją nazwę zawdzięczają cienkiej (slim) konstrukcji frontu, który doskonale licuje
się z powierzchnią ściany. Inwestorzy na pewno docenią ich nowoczesny design
oraz wysoką higieniczność i estetykę. Natomiast instalatorów ucieszy łatwy i szybki
montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi, a także prosta konstrukcja.
Szafki charakteryzują się nowoczesnym designem i szeregiem nowych rozwiązań ułatwiających wykonawcy ich montaż.
Opracowując tak innowacyjne rozwiązanie firma KAN postawiła na jeszcze większa estetykę, a także podniesienie
funkcjonalności i rozwiązania umożliwiające zachowanie estetyki na najwyższym poziomie.
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Move & Lock
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29

InoxFlow
Nowa linia rozdzielaczy KAN-therm oparta
na belkach ze stali nierdzewnej 1.4301.

Innowacyjna technologia produkcji i zastosowanie profilu ze stali nierdzewnej
o większej średnicy wewnętrznej i mniejszej grubości ścianki niż w przypadku
konstrukcji z mosiądzu sprawiły, że hydrauliczne możliwości rozdzielaczy
KAN-therm InoxFlow są prawie dwa razy większe niż w przypadku wersji mosiężnej,
bez utraty wytrzymałości mechanicznej.
Wszystkie rozdzielacze KAN-therm InoxFlow są objęte 10-letnią gwarancją na profil belki oraz 2-letnią
gwarancją na elementy sterujące, elementy automatyki i pompę obiegową.
Szeroka gama wariantów nowych rozdzielaczy KAN-therm InoxFlow obejmuje 100% obecnych konstrukcji
z mosiądzu i ostatecznie zastąpi je w ofercie KAN-therm.
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KAN-therm
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Zespół
Rozdzielaczy
Mieszkaniowych
ZRM to prefabrykowane zestawy węzłów rozdzielaczowych przeznaczonych
do zasilania lokali w budownictwie wielorodzinnym w zimną i ciepłą wodę
użytkową oraz czynnik grzewczy.

Umożliwia zarówno wykonywanie punktów opomiarowania instalacji grzewczej,
jak również wody użytkowej w jednej zwartej konstrukcji. ZRM jest nowatorski,
kompaktowy i oferuje bardzo wygodne rozwiązanie techniczne, którego nie było
jeszcze na rynku instalacyjnym. Konstrukcja jest prawnie chroniona i opatentowana.
Zastosowanie ZRM pozwala zaoszczędzić czas przeznaczony na montaż, co przekłada się na redukcję kosztów
oraz szybsze wykończenie budynku, a następnie jego oddanie do eksploatacji. Innowacyjny produkt jest gotowy
do podłączenia do pionów instalacji grzewczej i wodociągowej, co daje możliwość wykonania natychmiastowej
próby szczelności. Kompaktowa konstrukcja oparta na ramie z rozdzielaczami jest rozwiązaniem zarówno
estetycznym, jak i funkcjonalnym ponieważ pozwala oszczędzić powierzchnię użytkową.

SYSTEM KAN-therm

01

Kompaktowa
konstrukcja

02

03

Krótki czas
montażu

04

05

Uniwersalność
konfiguracji

Odzysk
powierzchni
mieszkaniowej

Natychmiastowa
kontrola
szczelności
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Narzędzia

Narzędzia

ultraLINE

PP

Wszystkie elementy systemu KAN-therm
ultraLINE muszą być łączone z wykorzystaniem
specjalnie dedykowanych narzędzi. Narzędzia
te wchodzą w skład oferty systemu.

Oprócz rur i ksztatek, system
KAN-therm PP to także pełna
gama nowoczesnych narzędzi
zgrzewających.

Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz wbudowana latarka znacznie

Komplety narzędzi ze zgrzewarkami o mocy

naładowania baterii pozwala na stałe monitorowanie i wcześniejsze

zgrzewające dla każdej ze średnic.

podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy na budowie. Wskaźnik

800W i 1600W wyposażone w końcówki

przygotowanie narzędzi, dzięki czemu użytkownicy mogą odpowiednio
organizować i oszczędzać swój czas pracy.

Narzędzia

Prasujące
Promieniowo

ultraPRESS

Steel, Inox

Sprinkler

Copper

Szeroka gama napędów prasujących promieniowo
przygotowana przez znanych i renomowanych
producentów narzędzi.
Od małych, lekkich i kompaktowych po potężne i wytrzymałe o nacisku
sięgającym 100 ton!

SYSTEM KAN-therm
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Football
System KAN-therm Football to zbiór specjalnie zaprojektowanych, dobranych oraz
wzajemnie połączonych produktów, stanowiących kompletną instalację podgrzewania
powierzchni zewnętrznej.

Elementy systemu KAN-therm Football przygotowywane są pod konkretną inwestycję.
Na podstawie zebranych informacji o inwestycji i wymaganiach inwestora,
przygotowywana jest dokumentacja techniczna, która inicjuje proces doboru
i przygotowania poszczególnych produktów. System KAN-therm Football
dedykowany jest do inwestycji wielkopowierzchniowych.
Dzięki zastosowaniu systemu KAN-therm do budowy instalacji ogrzewania murawy boiska, oblodzone, zaśnieżone
lub błotniste powierzchnie należą już do przeszłości. Podgrzewanie murawy, wykonane w systemie KAN-therm
umożliwia eksploatację boiska przez cały rok, minimalizując przy tym ryzyko kontuzji zawodników.

SYSTEM KAN-therm

01

Kompleksowa
obsługa
inwestycji

02

04

Wsparcie
przy realizacji
inwestycji

05

Najwyższa
jakość
materiałów

03

Doświadczenie

Bezpieczna
eksploatacja
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W 8/10 budynków
wysokościowych w Warszawie
wykorzystuje się rozwiązania
Multisystemu KAN-therm

Są one obecne w tysiącach obiektów mieszkalnych, domach, obiektach
przemysłowych, sportowych w Polsce oraz wielu krajach na świecie i od ponad
30 lat są wyborem nr 1 w najbardziej prestiżowych obiektach.

SYSTEM KAN-therm
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Najlepszym świadectwem
najwyższej jakości są liczne
realizacje w różnych
sektorach budownictwa
System KAN‑therm jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla nowych inwestycji
jak i budynków remontowanych. Poparty jest 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.

SYSTEM KAN-therm
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KOSZALIN
SŁUPSK

GDYNIA
SOPOT
GDAŃSK

691 363 949
691 294 540
691 363 900

691 363 949
691 294 540
691 363 900

OLSZTYN

505 055 480

SZCZECIN

691 260 364

CENTRALA

BYDGOSZCZ

661 614 296
691 292 610

661 614 296
691 292 610

507 144 446

WARSZAWA
506 097 324
501 643 238
516 108 013
728 949 117
691 253 436
532 458 004
509 338 011

POZNAŃ

ROSJA
POLSKA

509 339 701
691 253 470

TORUŃ

GORZÓW WLKP.

NIEMCY

BIAŁYSTOK

507 144 449
691 292 610

BIAŁORUŚ

ZIELONA
GÓRA

UKRAINA

507 144 446

WĘGRY

ŁÓDŹ

507 176 428
516 108 176
539 696 251

WROCŁAW

507 144 454
538 511 902
539 693 493

LUBLIN

691 363 832

KIELCE

OPOLE

691 250 235
691 363 665

509 822 171
539 696 251

KATOWICE

691 250 235
691 363 665
619 363 758

ZJEDNOCZONE
EMIRATY
ARABSKIE

KAN posiada sieć oddziałów w Polsce, placówki w Niemczech, na Węgrzech, Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz
Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane są do 68 krajów na całym świecie,
sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki i Ameryki.

KAN-therm W POLSCE

przedstawiciel handlowy

KRAKÓW

507 144 664
502 254 956

RZESZÓW

507 144 464
539 696 251

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

biuro techniczno-handlowe

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

granica województwa

ul. Karpińskiego 5, 15-569 Białystok
tel. +48 85 74 99 200
e-mail: sprzedaz@kan-therm.com
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Multisystem KAN-therm
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
ultraPRESS
PP
Steel
Inox
Groove
Copper, Copper Gas
Sprinkler
Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe, automatyka
Football
Instalacje stadionowe
Szafki
i Rozdzielacze

www.kan-therm.com
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