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Удобство и ефикасност
Дали очаквате удобство, по-малки сметки за ток и специализирана помощ при избора  
и инсталирането на системата за отопление? Дали са ви необходими съвременни  
и сигурни решения, които са приятелски за цялото семейство?  
Ако отговора е да, тогава KAN-therm Blue Floor Sistem e съвършенния зa Вaс.

Предимства на KAN-therm Blue Floor, модерната подова система за отопление: 
•• пълна свобода при избора на интерьора благодарение на елементите, които са скрити в пода и на безжичната автоматика,
•• възможност за лесно контролиране на отоплението чрез интернет, от всяка точка на света,  

програми  които дават възможност за индивидуално регулиране на всяко помещение,
•• приятна атмосфера благодарение на равномерното разпределение на топлината  

и на намаленото създаване на прах в стаята,
•• спестявания при използването на нискотемпературен източник на топлина,
•• сигурност при употреба благодарение на строгия качествен контрол и на обширното тестване  

в изследователската и развойна лаборатория на KAN, като например симулация на 50 годишна експлоатация,
•• професионални технически съвети през всички фази на инвестицията, както и професионален  

монтаж от страна на квалифицирани монтажници.

* 10-годишна гаранция за инсталацията - в случай на монтаж от страна на упълномощен монтажник.

www.kan‑therm.com
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НАЛИЧНОСТ!
В РАЗМЕРИ:
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KAN Sp. z o.o
e‑mail: kan@kan‑therm.com 

www.kan‑therm.com
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KAN-therm Blue Floor е комплексна система
Системата включва всички елементи необходими за изпълнение на модерно подово отопление:

1. Висококачествени 16×2 mm, 17×2 mm, 18×2 mm, 20×2 mm PE-RT полиетиленови тръби с ефикасна дифузна бариера. 
2. Широк избор на топлинна изолация. 3. Moнтажни елементи за топлопроводните тръби.  
4. Ленти и дилатационни профили. 5. Широк избор на разпределители с оборудването им.  
6. Монтажни и вграждащи се инсталационни шкафове. 7. Moдерни елементи за автоматиката и регулацията.  
8. BETOKAN aдитиви за подовата замазка.


