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Innowacyjność i unikalność  
- Jeden system, sześć funkcji

SYSTEM KAN‑therm

Press LBP

∅ 16‑63 mm
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SYSTEM KAN‑therm Press LBP

O firmie KAN 

I n n o w a c y j n e  i n s t a l a c j e  w o d n e  i  g r z e w c z e

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

KAN jest uznanym w Europie polskim producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań  
i systemów instalacyjnych 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 ponad 800 osób,  
z których znaczna część to wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska odpowiadająca za  
rozwój Systemu KAN‑therm, ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych i obsługę  
klienta. Kwalifikacje i zaangażowanie pracowników gwarantują najwyższą jakość produktów  
wytwarzanych w fabrykach KAN.

Dystrybucja Systemu KAN‑therm odbywa się poprzez sieć partnerów handlowych w Polsce, 
Niemczech, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech, Irlandii, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz  
w Skandynawii i krajach nadbałtyckich. Ekspansja i dynamiczny rozwój nowych rynków są na  
tyle skuteczne, że produkty ze znakiem KAN‑therm eksportowane są do prawie 60 krajów,  
a sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.

System KAN‑therm to optymalny, kompletny 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 konstruktorów  
KAN, a także rygorystyczna kontrola jakości materiałów i produktów finalnych.

Teraz Polska 
2016, 2014, 1999. 
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System KAN-therm Press to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się  
z polietylenowych rur wielowarstwowych z aluminiową wkładką oraz kształtek  
z tworzywa PPSU lub mosiężnych, o zakresie średnic 16-63 mm.

Wszystkie kształtki w zakresie średnic 16-40 mm posiadają nową, uniklaną konstrukcję 
„LBP”, skupiającą w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań zwiększających komfort  
i bezpieczeństwo montażu oraz gwarantujacych poprawność wykonanych połączeń.

Dzięki temu wszystkie elementy Systemu KAN-therm Press LBP stanowią jedyny, 
unikatowy system instalacyjny dostępny na rynku. 

System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda 
użytkowa), instalacji centralnego ogrzewania lub chłodzenia, ciepła technologicznego i instalacji 
przemysłowych (np. sprężonego powietrza). Technika łączenia Press polega na zaprasowaniu 
stalowego pierścienia na rurze osadzonej na króćcu kształtki. Króciec wyposażony jest 
w uszczelnienia o‑ringowe, zapewniające szczelność połączenia i bezawaryjną pracę instalacji.

System KAN‑therm Press/Press LBP doskonale sprawdza się w przypadku budowy nowych jak 
i remontów istniejących, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego (podłogowe, ścienne) oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Z uwagi 
na charakterystykę materiałową i zakres średnic system jest stosowany do montażu instalacji 
rurowych w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym oraz użyteczności publicznej. 

S p i s  t r e ś c i

System KAN‑therm Press LBP
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki Press LBP
Narzędzia
Montaż 
Wyróżnienia i Certyfikaty
Jakość
Realizacje
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SYSTEM KAN‑therm Press LBP

Zalety
Nowoczesny i unikalny w swojej konstrukcji System KAN-therm Press LBP to jedyne 
rozwiązanie techniczne dostępne na rynku oferujące 6 funkcji w jednej konstrukcji:

Ponadto System KAN-therm Press LBP to:

50-letnia trwałość eksploatacyjna – wszystkie elementy systemu badane są  
w wysoko wyspecjalizowanym laboratorium badawczym KAN pod kątem 50‑letniego  
okresu eksploatacji instalacji.

Wszechstronne zastosowanie – rury wielowarstwowe wchodzące w skład Systemu KAN‑therm 
Press mogą być z powodzeniem stosowane w instalacjach grzewczych oraz wody użytkowej, 
a także we wszelkiego typu systemach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Po konsultacji 
z firmą KAN system może być także stosowany w różnego rodzaju instalacjach technologicznych 
i przemysłowych takich jak np. sprężone powietrze.

Zredukowany współczynnik wydłużalności termicznej – rury wielowarstwowe, posiadające 
w swojej konstrukcji aluminiową wkładkę, posiadają 8 krotnie mniejszy współczynnik wydłużalności 
termicznej w porównaniu do rur tworzywowych jednorodnych.

Plastyczność rur – dzięki braku zjawiska pamięci kształtu, rury wielowarstwowe  
zachowują nadany im kształt, co znacznie ułatwia układanie tras rurociągów. 

Zdrowie i ekologia – materiały z których produkowane są elementy systemu wykazują obojętność 
fizjologiczną i mikrobiologiczną w instalacjach wody pitnej, materiały są przyjazne dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego – potwierdzone atestem PZH.

Montaż podtynkowy – możliwość zalewania (chowania)  
połączeń w podłogach i ścianach (pod tynkiem).

Uniwersalność

Bezpieczeństwo

Komfort na budowie  
i w magazynie

Niezawodność i łatwość 
wykonywania połączeń

Szybszy montaż

1. System LBP funkcja sygnalizacji niezaprasowanych połączeń (w zakresie średnic 16‑32 mm). 
2. Uniwersalność możliwość stosowania szczęk prasujących o dwóch różnych profilach zacisku: U i TH. 
3. Bezpieczeństwo specjalna konstrukcja stalowego pierścienia zaciskowego wymuszająca  

automatyczne, poprawne bazowanie szczęki prasującej. 
4. Komfort bezpieczny i łatwy montaż dzięki wyeliminowaniu konieczności kalibracji i fazowania rur. 
5. Kompatybilność możliwość stosowania rur wielowarstwowych PE‑RT/Al/PE‑RT,  

PE‑X/Al/PE‑X oraz jednorodnych PE‑Xc i PE‑RT. 
6. Identyfikacja łatwa identyfikacja średnicy kształtki dzięki zastosowaniu kolorowych  

pierścieni tworzywowych. 
Więcej informacji na str. 7 ‑ 10.
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Zastosowanie

 
System KAN-therm Press/Press LBP przeznaczony jest do budowy wewnętrznych 
instalacji wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia, wszelkiego 
rodzaju instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (podłogowe i ścienne), 
podgrzewania i chłodzenia powierzchni zewnętrznych (boiska lub lodowiska)  
oraz różnego rodzaju instalacji przemysłowych (np. sprężonego powietrza)  
– po konsultacji z firmą KAN.

System KAN‑therm Press/Press LBP

Rodzaj rury PE‑RT/Al/PE‑RT, PE‑X/Al/PE‑X PE-RT i PE-Xc

Parametry Instalacje 
grzewcze

Instalacje wody 
użytkowej

Instalacje 
grzewcze

Instalacje wody 
użytkowej

T robocza [°C] 80 60 80 60

T maksymalna [°C] 90 80 90 80

T awaryjna [°C] 100 100 100 100

Ciśnienie robocze [bar] 10 10 6 6

 
Elementy systemu z powodzeniem można wykorzystywać w przypadku budownictwa 
mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, w obiektach użyteczności publicznej  
(szkoły, hotele, obiekty sportowe). 

Z uwagi na niski współczynnik rozszerzalności termicznej, przy montażu natynkowym 
zminimalizowane jest zjawisko zwisających rur pomiędzy uchwytami, system doskonale  
sprawdza się w przypadku renowacji obiektów zabytkowych. 



SYSTEM KAN‑therm Press LBP

Rury
S z e r o k a  o f e r t a  i   k o m p a t y b i l n o ś ć

Z uwagi na nową konstrukcję kształtek Systemu KAN‑therm Press LBP w ofercie dostępne są 
dwie konstrukcje rur tworzywowych: 

rury polietylenowe wielowarstwowe z aluminium

rury polietylenowe jednorodne PE‑RT i PE‑Xc

Rury polietylenowe wielowarstwowe w Systemie KAN‑therm Press/Press LBP występują 
w dwóch odmianach materiałowych, różniących się rodzajem bazowej rury wewnętrznej 
i zewnętrznej – rury PE‑RT/Al/PE‑RT (zakres średnic Ø14‑40 mm) oraz PE‑X/Al/PE‑X (Ø50‑63 mm).

Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:

warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej 
PE‑RT lub polietylenu sieciowanego PE‑X,

warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo 

warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE‑RT 
lub polietylenu sieciowanego PE‑X.

Warstwa aluminium zapewnia szczelność dyfuzyjną i sprawia, że rury mają 8‑krotnie  
mniejszą od rur polietylenowych jednorodnych wydłużalność cieplną.

Dzięki doczołowemu zgrzewaniu taśmy Al, rury mają idealnie okrągły przekrój. 

Rury wielowarstwowe w Systemie KAN‑therm Press/Press LBP w całym zakresie średnic 
występują w jednym szeregu ciśnieniowym (Multi Universal):

Zastosowanie 
(klasy zgodnie z ISO 10508)

Wymiar Rodzaj rur System połączeń

Press Połączenie skręcane

Zimna woda użytkowa, Ciepła woda  
użytkowa [Klasa zastosowania 1(2)] 
Trob/Tmax= 60(70)/80 °C, Prob = 10 bar

Ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie 
grzejnikowe niskotrmperaturowe 
[Klasa zastosowania 4] 
Trob/Tmax= 60/70 °C, Prob = 10 bar

Ogrzewanie grzejnikowe 
[Klasa zastosowania 5] 
Trob/Tmax= 80/90 °C, Prob = 10 bar

Dla wszystkich klas Tawarii = 100 °C

14 × 2,0
16 × 2,0
20 × 2,0
25 × 2,5
26 × 3,0
32 × 3,0
40 × 3,5

PE‑RT/Al/PE‑RT 
Multi Universal

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
—

50 × 4,0
63 × 4,5

PE‑X/AI/PE‑X 
Multi Universal

+ 
+

— 
—

1. Konstrukcja rury  
wielowarstwowej.

1
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Rury polietylenowe jednorodne dostępne są w dwóch wersjach materiałowych, PE‑RT (typ II) 
w zakresie średnic 16x2 i 20x2 oraz PE‑Xc w zakresie średnic 16x2, 20x2.

Rury polietylenowe jednorodne w Systemie KAN‑therm Press LBP mogą być stosowane jedynie 
do instalacji o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 6 bar.

Zastosowanie (klasy zgodnie z ISO 10508) Wymiar Rodzaj rur

Ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe 
[Klasa zastosowania 4] 
Trob/Tmax = 60/70 °C, Prob = 6 bar

 
Ogrzewanie grzejnikowe [Klasa zastosowania 5] 
Trob/Tmax = 80/90 °C, Prob = 6 bar

16 × 2,0
20 × 2,0 PE‑Xc

16 × 2,0
20 × 2,0 PE‑RT

UWAGA: Rury PE-RT i PE-Xc mogą współpracować wyłącznie ze złączkami KAN-therm 
Press LBP oraz śrubunkami przeznaczonymi do tych rur. 

Kształtki Press LBP
6 w 1  –  w i e l e  f u n k c j i  w   j e d n e j  k o n s t r u k c j i

W zakresie średnic 16 – 40 mm wszystkie kształtki posiadają nową, unikalną konstrukcję  
Press LBP, która zapewnia szereg dodatkowych funkcji:

System LBP* ‑ Leak Before Press (cieknący przed zaprasowaniem), dzięki tej funkcji 
niezaprasowane połączenia ciekną już podczas napełniania instalacji wodą  
(bez konieczności wytwarzania ciśnienia) – zgodnie z wytycznymi DVGW.

Umożliwia to łatwą i szybką lokalizację niezaprasowanych połączeń, 
nawet w bardzo trudnych warunkach budowlanych.

product

1.

2. Konstrukcja rury PE‑Xc i PE‑RT.

2

* Kształtki o średnicy 40 mm nie posiadają funkcji kontrolowanego wycieku.
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Uniwersalność

Nowa konstrukcja kształtek Press LBP umożliwia wykonywanie połączeń za pomocą szczęk 
zaciskowych o dwóch, najbardziej popularnych profilach zacisku „U” i „TH”.

Bezpieczeństwo

Specjalna konstrukcja stalowego pierścienia zaprasowywanego zabezpiecza przed 
nieprawidłowym zamocowaniem szczęki na kształtce podczas procesu montażu.

Szczęka „TH” obejmuje pierścień tworzywowy, szczęka „U” mocowana jest pomiędzy 
pierścieniem tworzywowym i kołnierzem pierścienia stalowego. 

Powyższe rozwiązanie konstrukcyjne eliminuje błędy montażowe spowodowane  
nieprawidłowym bazowaniem szczęk prasujących.

SZCZĘKA O PROFILU 
TH

SZCZĘKA  
O PROFILU 

TH

SZCZĘKA  
O PROFILU 

U

SZCZĘKA O PROFILU 
U

2.

3.
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Komfort 

Koniec kroćca kształtki zaprojektowany został w formie stożka, który umożliwia automatyczną 
kalibrację zdeformowanej końcówki rury podczas wkładania jej w kształtkę.

Dodatkowo, w korpusie pogłębione zostały kanały, w których mocowane są o‑ringi 
uszczelniające. Dlatego uszczelnienia chronione są dodatkowo przed uszkodzeniem  
(przecięcie uszczelnienia) oraz przesunięciem podczas wsuwania rury w kształtkę.

Dzięki takiej konstrukcji kształtki brak jest konieczności kalibracji i wewnętrznego fazowania rury, jeżeli 
została ona prawidłowo ucięta (cięcie prostopadłe z wykorzystaniem ostrych narzędzi tnących).

Kompatybilność

Nowa generacja kształtek Press LBP posiada specjalnie przygotowaną konstrukcję króćców 
umożliwiającą stosowanie rur wielowarstwowych PE‑RT/Al/PE‑RT lub rur jednorodnych PE‑Xc, PE‑RT.

Identyfikacja, odporność na korozję i trwałość

Każda kształtka, w zakresie średnic 16‑40 mm, posiada specjalny pierścień tworzywowy, którego kolor 
zależny jest od średnicy przyłącza. Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację kształtki i przyspiesza pracę 
na budowie i w magazynie.

4.

5.

6.

* Kształtki o średnicy 40 mm nie posiadają funkcji kontrolowanego wycieku.

∅ 16 mm ∅ 20 mm ∅ 25 mm ∅ 26 mm ∅ 32 mm ∅ 40 mm*
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Korpusy kształtek wykonane z PPSU charakteryzują się absolutną neutralnością w stosunku 
do wody, wytrzymałością mechaniczną zbliżona do metali kolorowych i odpornością na pracę 
w wysokich temperaturach.

Kształtki mosiężne zabezpieczone są przed korozją kontaktową poprzez odizolowanie 
mosiężnego korpusu od warstwy aluminium w rurze za pomocą kolorowego,  
tworzywowego pierścienia osadczego.

1

1

5

2

3

1. Korpus łącznika redukcyjnego.
2. Pierścień zaprasowywany  

ze stali nierdzewnej.
3. Uszczelnienia O‑Ringowe EPDM.

4. Pierścienie ustalające  
pierścień stalowy na korpusie.

5. Otwory kontrolne  
w pierścieniu stalowym.

Kształtki Press
U n i k a l n a  k o n s t r u k c j a  ś r e d n i c y  4 0 ,  5 0  i  6 3  m m

Wszystkie kształtki o średnicy nominalnej 40 mm (w tym króćce o średnicy 40 mm występujące 
na kształtkach redukcyjnych) posiadają unikalne cechy konstrukcji Press LBP z wyjątkiem samej 
funkcji LBP (funkcja LBP nie jest dostępna w konstrukcji króćców o średnicy 40 mm).

Wszystkie złączki o średnicy nominalnej 50 i 63 mm (w tym także króćce o średnicy 50 i 63 mm 
w złączkach redukcyjnych) mają tradycyjną konstrukcję i oznaczane są jako złączki KAN‑therm 
Press. Wyróżnia je brak kolorowego pierścienia tworzywowego, brak funkcji LBP oraz odmienny 
nieco sposób montażu w zakresie obróbki końców rur i pozycjonowania szczęk.

1. Przykład mosiężnego trójnika 
redukcyjnego z króćcem Press  

o średnicy 40 mm.

4
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Narzędzia 
Do montażu rur i kształtek Systemu KAN‑therm Press mogą być wykorzystywane  
narzędzia ręczne, elektryczne, sieciowe lub akumulatorowe.

Wszystkie narzędzia dostępne są w kompletach lub jako pojedyncze elementy.

4. Zaciskarka ręczna Eco Press.

5. Szczęki „U lub TH” 14-40 mm.

6. Szczęki „TH” 50-63 mm.

6

11

14

21 3

5

8

10

13

4

7

9

12

Narzędzia NOVOPRESS:

Narzędzia REMS:

1. Zaciskarka Power Press ACC.

2. Zaciskarka Aku Press.

3. Zaciskarka Power Press SE.

7. Zaciskarka ACO 103.

8. Szczęki PB1 „U lub TH” 14-32 mm.

12. Zaciskarka ACO 203XL.

13. Szczęki PB2 „U lub TH” 14-63 mm.

14. Adapter ZB 203 50 i 63.

9. Zaciskarka EFP203.

10. Szczęki PB2 „U lub TH” 14-40 mm.

11. Szczęki opaskowe 50 i 63 mm  
„TH” Snap On.
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211. Dla rur o średnicach 14-32 mm  
można stosować, wygodne i poręczne  

nożyce pistoletowe.

2. Dla rur o średnicach 16-63 mm  
stosować nożyce krążkowe.

11. Kalibratory uniwersalne  
(wielośrednicowe): 16/20/25-26 mm, 

25-26/32/40 mm, 50/63 mm.

W przypadku kształtek Press LBP  
16-32 mm kalibracja nie jest  

wymagana ale ułatwia montaż.

211. Sprężyna wewnętrzna 14-26 mm.

2. Sprężyna zewnętrzna 14-26 mm.

Narzędzia do profilowania rur wielowarstwowych:

Narzędzia do kalibrowania i fazowania rur:

Narzędzia do wstępnej obróbki rur wielowarstwowych:

Zestawienie złączek zaprasowanych KAN-therm z uwzględnieniem dostępnych średnic,  
profili zacisku i sposobu przygotowania rury 

Konstrukcja złączki Zakres średnic Profil zacisku
Sposób obróbki końcówki rury

kalibracja 
średnicy

fazowanie 
krawędzi

KAN‑therm Press LBP

Kolor pierścienia
dystansowego

16

U lub TH

nie nie

20 nie nie

25 zalecana nie

26 C lub TH zalecana nie

32 U lub TH zalecana nie

40* U lub TH tak tak

50 TH tak tak

63 tak takTH

* Kształtki o średnicy 40 mm nie posiadają funkcji kontrolowanego wycieku.
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Montaż 
S z y b k o ś ć ,  k o m f o r t  i  b e z p i e c z e ń s t w o  m o n t a ż u .

Szczelne i pewne połączenia w Systemie KAN‑therm Press LBP uzyskuje się poprzez  
zaciśnięcie stalowego pierścienia na rurze i kształtce. 

Do wykonywania połączeń służą łatwe w użyciu i uniwersalne narzędzia. Połączenia nie wymagają 
dodatkowych uszczelnień typu taśma, pakuły. 

System KAN‑therm Press LBP został zaprojektowany w oparciu o zasadę „szybki montaż ‑ trwały 
efekt”, co pozwala na wymierne przyspieszenie prac inwestycyjnych i wykończeniowych.

Dzięki unikalnej konstrukcji elementów montaż Systemu KAN‑therm Press LBP jest niezwykle 
prosty, szybki i przede wszystkim bezpieczny.

1. Cięcie rury za pomocą nożyc  
pistoletowych lub krążkowych.

2. Profilowanie rury  
za pomocą sprężyny.

3. Kalibrowanie i fazowanie  
końcówki rury – dla kształtek  

Press LBP nie jest wymagane.

4. Wsunięcie do oporu  
rury w kształtkę.

5. Założenie szczęki  
zaciskowej na kształtce.

6. Uruchomienie napędu  
praski i wykonanie  

zaprasowania połączenia.

7. Odblokowanie i zdjęcie szczęki 
z kształtki. Połączenie jest gotowe 
do wykonania próby szczelności.
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SYSTEM KAN‑therm Press LBP

Wyróżnienia i certyfikaty 
Ks z t a ł t k i  P r e s s  L B P

Kształtki Press LBP, nowa myśl techniczna Systemu KAN‑therm Press, za swoją innowacyjność, 
oryginalność i jakość nagrodzona została licznymi, prestiżowymi nagrodami oraz uzyskała 
aprobatę największych zachodnich jednostek certyfikujących.

Jakość
System KAN‑therm Press LBP to pewność poprawnie wykonanych połączeń, bezpieczeństwo  
i gwarancja długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji instalacji.

Produkcja elementów systemu odbywa się pod ścisłym nadzorem doskonale wyposażonego 
firmowego laboratorium badawczego. Wytwarzane elementy poddawane są też kontroli 
laboratoriów zewnętrznych. Produkcja, tak jak cała działalność firmy, odbywa się pod nadzorem 
systemu zarządzania jakością ISO 9001, poświadczonym certyfikatem renomowanej instytucji 
Lloyd's Register Quality Assurance Limited.
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1. Teraz Polska 2014
 Nagroda Fundacji Polskiego  

Godła Promocyjnego. 

2. Złote Godło  
Quality International 2015, 2014 i 2013  

w kategorii QI Product. 
za SYSTEM KAN-therm  

– produkt najwyższej jakości.

3. Nagroda czytelników branżowego  
czasopisma „Systemy Instalacyjne”  

za innowacyjny System Roku 2011.

4. Statuetka „Złotego Instalatora 2011”  
przyznana przez czasopismo  

„Instalator Polski” oraz Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej,  

Gazowej i Klimatyzacji.
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Realizacje
Najlepszym świadectwem wysokiej jakości Systemu KAN‑therm Press/Press LBP  
są liczne realizacje w różnych sektorach budownictwa.

Mimo, że na co dzień ich nie widać, instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm już od ponad 
20 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 Press/Press LBP jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla nowych 
inwestycji jak i budynków remontowanych dlatego można go również spotkać w najstarszych 
obiektach zabytkowych oraz budowlach sakralnych.

1. Biurowiec „Tensor” - Gdańsk, Polska.

2. Stadion Żużlowy „MotoArena”  
-  Toruń, Polska.

3. Aqua Park - Kalisz, Polska.

4. Opera i Filharmonia Podlaska  
- Białystok, Polska.

5. Kompleks mieszkaniowy „City Park” 
- Poznań, Polska.

 6. Grand Hotel - Sopot - Polska.
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7. Salon Porsche, Niederrhein  

- Moers, Niemcy 
foto © www.porsche-moers.de.

8. Centrum biurowe „Czerwona Róża”, 
Siedziba Yandex 

- Moskwa, Rosja.

9. Kompleks mieszkalny  
- Zagrzeb, Chorwacja.

10. Aqua Park - Mińsk, Białoruś.

11. Kompleks mieszkalny  
„Szachname” - Odessa, Ukraina.



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

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

Steel

PP

Inox

Groove

Copper

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe  
i automatyka  

Football 
Instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze

www.kan‑therm.com


