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Apie KAN firmą
Novatoriškos vandentiekio ir šildymo sistemos
KAN - tai Lenkijoje bei Europoje pripažintas Sistemos KAN-therm - moderniausių
sistemų, skirtų vidaus karšto bei šalto vandens sistemoms, centriniam ir grindiniam
šildymui bei gesinimo ir technologinėms sistemoms, gamintojas.
Tai, kad esame tarp lyderių, dėkingi nuosekliai veiklai bei keturiems pagrindiniams principams:
kokybė be išlygų, novatoriški sprendimai, ilgametė patirtis bei kiekviename etape matomas
profesionalumas.

SISTEMA KAN-therm
– aukščiausios kokybės gaminys,
apdovanotas aukso ženklu
Quality International 2014 ir 2013
Aukšta gaminių kokybė ir taikant
naujausius sprendimus juos gaminant,
firma KAN tapo prestižinės programos
Quality International laureatu 2014 ir 2013
metais. Visi sistemos KAN-therm elementai
gavo aukščiausią apdovanojimą
- Aukso ženklą kategorijoje QI Product.

Pastovus Sistemos KAN-therm vystymas yra įrašytas į mūsų filosofiją - mums svarbu, kad galėtume
pasiūlyti vartotojams aukščiausio techninio lygio, tenkinančius visus keliamus jiems reikalavimus,
užtikrinančius naudojimo komfortą gaminius ir idealiai veikiančias sistemas bei kartu esantį visiško
saugumo jausmą. Galvodami apie vartotojų sveikatą, tiekiame aukščiausios kokybės gaminius,
gaminamus ir naudojamus draugiškoje natūraliai gamtai ir žmonėms aplinkoje.
Sistema KAN-therm - tai puiki universalios santechninės sistemos vizijos realizacija, į kurią sudėta
visa ilgametė KAN konstruktorių patirtis ir aistra, o taip pat griežta medžiagų ir gaminių kokybės
kontrolė. Todėl KAN-therm išlieka besalyginiu lyderiu tarp santechninių sistemų Lenkijoje ir turi
nesilpstantį populiarumą užsienyje. Gaminiai su KAN-therm ženklu eksportuojami į 23 Europos,
Azijos ir Afrikos šalis.
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Apie mūsų gaminius nereikia galvoti
- jie tiesiog veikia
Diskretiškai paslėpti sienose, grindyse ar už plokščių, kiekvieną dieną tarnauja
gyventojams pernešdami tūkstančius litrų karšto ar šalto vandens.
Sistema KAN-therm yra sprendimas visokiausiems santechniniams poreikiams, siūlantis
kompleksiškus ir optimalius sprendimus kiekvienam projektui. Papildomai, visuose sistemos
montavimo etapuose siūloma profesionali techninė pagalba.
Sistema KAN-therm – tai aukštos kokybės vamzdžiai bei universali ir patikima jungčių Sistema.
Jungimo technologija ir fasoninių detalių konstrukcija leidžia sistemas greitai montuoti bei
garantuoja ilgametę beavarinę jų eksploataciją.
Sistemos, sumontuotos Sistema KAN-therm yra nepastebimos, o kokybė be išlygų užtikrina
visišką sistemos, įrengtos sienose, grindyse ar už grindjuosčių naudojimo saugumą.
Dėl to projektuotojai ir architektai turi visišką laisvę planuoti patalpas, o vartotojai gali džiaugtis
komfortu ir įrengtų patalpų estetika.
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Karšto ir šalto vandens sistemos

HEAT

H2O

Santechninės sistemos KAN-therm - tai idealus sprendimas vidaus vandentiekio
ing
sistemų montavimui, garantuojantis aukščiausios kokybės karšto ir šalto geriamo
vandens tiekimą.
Sistemos, sumontuotos Sistema KAN-therm - tai visų pirma:

——
——
——
——
——
——
——

Aukščiausia kokybė ir patikimumas - iki 15 metų garantija

ilgalaikiškumas virš 50-ies metų, daug kartų patikrinta tarptautiniais bandymais
FLOOR Eksploatacinis
WALL
Medžiagos visiškai neutralios geriamam vandeniui, kontruoliuojami Lenkijos ir Europos tyrimų institutuose

SMART

Aukštas mikrobiologinis atsparumas
Eliminuotas kalkių nuosėdų kaupimasis
Tylus sistemos darbas - be drebėjimų ir vibracijos
Greitas, švarus ir patikimas montavimas, atliekamas kvalifikuotų, autorizuotų santechnikų.
Dėka šiuolaikinių montavimo technologijų Sistemos KAN-therm puikiai pasiteisina remontuojant
ar keičiant surūdyjusius vandentiekio vamzdynus, sumontuotus naudojamuose pastatuose.
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1. Sistema KAN‑therm
Push Platinum.
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Šildymo ir šaldymo sistemos
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Sistema KAN-therm siūlo visa gamą kompleksinių santechninių sistemų, skirtų
vandeninėms vidaus šildymo ir šaldymo sistemoms. Jos skiriasi medžiagomis bei
vamzdžių ir fasoninių detalių konstrukcija, o taip pat jungimo būdu. Dėka plačios
sprendimų įvairovės galima sumontuoti bet kokią šildymo ar šaldymo sistemą.
Sistema KAN-therm santechninėse sistemose - tai:
Plati santechninių sistemų ir medžiagų pasirinkimo gama
Profesionalios techninės konsultacijos kiekviename projekto vykdymo etape
Paprastas ir saugus naujos, estetiškos sistemos montavimas remonto atveju
Patrauklios kainos išsaugojant aukščiausią elementų kokybę
Aukštas siūlomų sprendimų estetinis lygis
Galima transportuoti įvairius šildymo ir šaldymo agentus.
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2. Sistema KAN‑therm Press.
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Grindinio šildymo ir šaldymo sistemos
KAN jau daug metų reklamuoja novatoriškas, taupančias energiją, o svarbiausia,
WALL
FLOOR Firma
draugiškas
vartotojams grindinio ir sieninio šildymo ir šaldymo sistemas. Plati pasiūlymų
gama bei turtingas kolektorių, kolektorinių spintelių ir automatikos elementų pasirinkimas
leidžia pasirinkti geriausią sistemą, optimaliai pritaikytą duoto projekto ypatumams.
Grindinio ir sieninio šildymo ir šaldymo SIstemos KAN-therm - tai:

—— Aukšta kokybė ir patikimumas -10-ies metų garantija bei virš 50-ies metų eksploatavimo patikimumas
—— Visiškas naudojimo saugumas, garantuojamas griežtos kokybės kontrolės bei kruopščių

SMART

——
——
——
——

laboratorinių bandymų

Visiško komforto pojūtis, susijęs su tolygia temperatūra visoje patalpoje
Sistemos draugiškos alergikams, kadangi eliminuotas dulkių kilimas į patalpą
Visiškai paslėpti vamzdynai užtikrina laisvę įrengiant patalpas
Žymūs sutaupymai, kadangi naudojami žemos tempreatūros šilumos šaltiniai
(šilumos siurbliai, kondensaciniai katilai)

—— Galima paprastai reguliuoti temperatūrą iš bet kurios pasaulio vietos dėka išmanios
valdymo automatikos, sujungtos su internetu

—— Platus sprendimų, optimaliai pritaikytų pagal pastato ypatumus, pasirinkimas,
taip pat ir negyvenamiems objektams bei už pastato sienų

—— Profesionalios techninės konsultacijos kiekviename projekto vykdymo etape
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FLOOR WALL
SMART

Išmani belaidė grindinio šildymo
reguliavimo automatika
Sistema KAN-therm SMART - tai kompleksinė šiuolaikinė kambario temperatūros reguliavimo sistema, kuri dėka prisijungimo prie interneto leidžia ją aptarnauti iš bet kurios
vietos pasaulyje - nešiojamo kompiterio, planšetinio kompiuterio ar išmanaus telefono.
Sistemos KAN-therm SMART leidžia be laidų kontroliuoti ir reguliuoti temperatūrą bei kitus
parametrus, turinčius žymią įtaką duotos patalpos šiluminiam komfortui. Sistema taip pat turi
visą eilę papildomų funkcijų, kurių dėka šildymo ar šaldymo veikimas ir aptarnavimas yra ne
tik veiksmingas, bet ir energetiškai efektyvus bei ypač intuityvus.

——
——
——
——
——
——

Reguliavimo automatika KAN-therm SMART - tai:
Temperatūros parametrų namuose reguliavimas ir keitimas iš bet kurios vietos pasaulyje
- visiškai on-line rėžimu
Aptarnavimo patogumas dėka paprastos aplikacijos, skirtos tiek kompiuteriams,
tiek planšetiniams kompiuteriams bei išmaniesiems telefonams
Sistemos, aptarnaujančios grindinį šildymą bei šaldymą, universalumas
Suderinamumas, leidžiantis sujungti KAN-therm SMART su kitomis pastatų valdymo ir stebėjimo
sistemomis bei alternatyviais išorės įrengimais, pvz. prišįsilaužiminė signalizacija
Sutaupymai, kadangi sistema „mokosi“ pastato ypatumų ir temperatūros pažeminimo laike
(net iki 20% mažesnės šiluminės energijos sąnaudos)
Ekologiškas sprendimas, naudojantis energiją taupančius įrengimus bei speciali reguliavimo
ir radio signalo stiprumo pritaikymo sistema
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3. Automatika
KAN‑therm SMART.
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Santechninės sistemos - elementas,
kuriam neverta taupyti
Pradedant statyti nuosavą namą mažai kas atkreipia dėmesį į sistemų, paslėptų sienose ir grindyse
kokybę. Koncentruojamasi pirmiausia į tai, kas yra pastebima, matoma ar tepasi - t.y. į galutinius,
apdailinius elementus. Klaidingai manoma, kad tai, kas nesimato, yra mažai svarbu ir ten galima
truputį pataupyti.
Tai ypač yra sakytina apie vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynus. Turėdami ribotą
biudžetą esame visą laiką verčiami ieškoti kompromisų, leidžiančių sumažinti išlaidas.
Tačiau tai nereiškia, kad galime rinktis pigesnes santechnines medžiagas. Dar daugiau,
ši klaida gali mums galų gale kainuoti labai brangiai!
Kodėl verta taikyti patikrintas ir patikimas santechnines sistemas?

—— Atitinkamų santechninių sistemų kaštai sudaro apie 2% visos investicijos išlaidų. Todėl sunku tokią
sumą priskirti prie labai didelių, kurias būtina sumažinti.

—— Atsižvelgiant į sąlyginai žemas išlaidas santechninėms sistemoms (lyginant su kitomis išlaidomis)
sutaupymų vetėtų paieškoti kitur - pasirinkus pigesnes medžiagas sutaupome nedaug, tačiau
galime daug prarasti.

—— Statistiškai vienas blogai išleistas litas santechninėms medžiagoms netolimoje ateityje generuoja
net 20 litų papildomų išlaidų (kurios atsiranda dėl poreikio likviduoti avarijas ar aukštesnių
kasdieninės eksploatacijos kaštų).

—— Panaudojus netinkamos kokybės santechninių sistemų elementus, jų avarijos atveju sugadinimų
ir sunaikinimų, kuriuos sukelia vanduo (sudrėkimas, konstrukcijų taisymas, grindų ir sienų remontas
ir t.t.), likvidacija gali sudaryti apie 70% sistemos kainos.

—— Paprasčiau yra po kai kurio laiko pakeisti plytelių apdailą, santechninę armatūrą (maišytuvus) ar baldus,
negu paslėptas sienose ar konstrukcijose sistemas. Taigi, turint ribotą biudžetą verta pirmiausia
investuoti į aukštos kokybės pagrindinius elementus, ir tada užsiimti patalpų interjeru.

1 m kainų skirtumas tarp pigiausio ir geros kokybės
vamzdžių - tai TIK apie 25 centus!
Priimant, kad grindinis šildymas namuose sudaro 100 m2
SUTAUPOME TIK 125 EUR!!
Išlaidos ir diskomfortas, susijęs su avarijos pasėkmių
aptikimu bei remontu yra
neproporcingai aukštesnės
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1. TERAZ POLSKA ‘14
už Sistemą KAN‑therm Press LBP.
TERAZ POLSKA ‘99
už geriausią lenkišką gaminį.
2. AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘12
už Sistemos KAN-therm Push Platinum
sukūrimą ir įgyvendinimą.

Apdovanojimas ir medaliai
Sistema KAN-therm dėka savo novatoriškumo, originalumo bei aukštos kokybės yra pastoviai
apdovanojama prestižiniais medaliais ir gali neabejotinai gauti didžiausių Europos nepriklausomų
sertifikavimo organizacijų sertifikatus.

AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘11
už Sistemos KAN-therm Press LBP
sukūrimą ir įgyvendinimą.
AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘08
už specialistų mokymus.
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AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘02
už Sistemos KAN-therm PPSU plastiko
jungčių sukūrimą ir įgyvendinimą.

1

AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘99
už specialistų mokymus.
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AUKSINIS SANTECHNIKAS ‘97
už Sistemos KAN-therm sukūrimą
ir įgyvendinimą.
3. AUKSO ŽENKLAS QUALITY
2014 ir 2013
už Sistemą KAN-therm
aukščiausios kokybės gaminį.
4. 2013 METŲ SISTEMA
už Sistemą KAN-therm Blue Floor
pagal specializuoto leidinio „Systemy
Instalacyjne“ („Santechninės sistemos“)
skaitytojų vertinimus.
2011 METŲ SISTEMA
už Sistemą KAN-therm Press LBP
pagal specializuoto leidinio „Systemy
Instalacyjne“ („Santechninės sistemos“)
skaitytojų vertinimus.”
5. MTP ’06 AUKSINIS MEDALIS
už Sistemą KAN‑therm Press.
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MTP ’02 Auksinis medalis
už Sistemos KAN-therm PPSU
plastiko jungtis.

3

Kontruoliuojama kokybė
Sistemos KAN-therm gamyba vyksta šiuolaikiškai įrengtuose cechuose pagal aukščiausius
kokybės ir technologijų standartus, griežtai stebint Kokybės Kontrolės skyriui.
Šio proceso teisingumą, kaip ir visos firmos veiklą, kontroliuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001,
patvirtinta žinomos organizacijos Lloyd‘s Register Quality Assurance Limited sertifikatu.
Novatoriška ir profesionali aparatūra, esanti pagrindinė nuosavos mokslinio tyrimo laboratorijos įranga,
leidžia pastoviai stebėti gamybos procesus ir tirti gaminamų Sistemos KAN-therm elementų kokybę.
Bandymų rezultatai pripažįstami didžiausių atestavimo organizacijų Europoje, tokių kaip KIWA, KOMO,
DVGW, SKZ, CSTB. Gaminami vamzdžiai ir fasoninės detalės taip pat yra bandomos išorinėse
laboratorijose. Tai leidžia pastoviai palaikyti gaminių kokybę aukščiausiame pasauliniame lygyje.

Sistemos KAN-therm gaminiai turi
žinomiausių vakarietiškų atestavimo
organizacijų sertifikatus.

Šiuolaikiniai įrengimai KAN
laboratorijoje leidžia tikrinti
elementų kokybę kiekviename
jų gamybos etape, pradedant
žaliavomis ir baigiant
pagamintais gaminiais.
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Būtini sertifikatai, ilgalaikė garantija
Sistemos KAN-therm gaminiai turi visus būtinus atestatus ir sertifikatus, kas reiškia,
kad jie yra visiškai neutralūs, o jais tekantis vanduo atitinka visus keliamus higieninius
reikalavimus. Kiekvienas mūsų siūlomas gaminys turi atitikties atitinkamoms normoms
ar techniniams reikalavimams deklaraciją.
Mūsų technologijos buvo kruopščiai išbandytos, kad galėtume užtikrinti, jog mūsų sistemose
cirkuliuojantis vanduo atitinka visus higieninius reikalavimus. Todėl ruošdami maistą visada
turite saugumo garantiją.
Sistemos KAN-therm elementų aukštos kokybės ir patvarumo patvirtinimu yra garantija medžiagoms
10-ies metų laikotarpiui (o Sistemai Push Platinum - iki 15 metų). Tik originalių Sistemos KAN-therm
elementų naudojimas santechninėse sistemose - tai sumontuotų jungčių patikimumas, saugumas
ir patvarumas bei sistemos ilgalaikės beavarinės eksploatacijos garantija.
Sistema KAN-therm apdrausta 20 000 000 zlotų sumai. Tai užtikrina galimą nuostolių,
susijusių su garantijos sąlygomis, dengimą.

Techninės konsultacijos
Sistemų projektas, o taip pat atitinkamų sisteminių sprendimų parinkimas žymiai priklauso nuo
investicijos specifikos, įpatumų bei paties investuotojo lūkesčių. Todėl kiekviename projekto vykdymo
etape, pradedant koncepcijos sukūrimu ir projekto atlikimu, baigiant sistemos montavimu, esame
pasiruošę tarnauti profesionaliomis techninėmis konsultacijomis.
Rūpindamiesi individualaus kliento gerove dalijamės su montuotojais ir projektuotojais naujausiomis
žiniomis apie nuolat besivystančia Sistema KAN-therm, organizuodami nuolatinius techninius bei
asortimento mokymus.

Internetinis servisas www
Kviečiame apsilankyti mūsų tinklalapyje www.kan-therm.com , kur be naujausios informacijos
apie Sistemą KAN-therm galima rasti rekomenduojamų montuotojų sąrašą ar visų prekybinių
partnerių sąrašą.

SISTEMA KAN‑therm

Projektai
Sistemos, sumontuotos Sistema KAN-therm jau daugiau kaip 25 metus be avarijų veikia
didžiausiuose daugiabučiuose mikrorajonuose, visuomeninės paskirties pastatuose,
privačiuose namuose, sporto ir rekreaciniuose objektuose, o taip pat ir gamybiniuose
cechuose ir gamyklose.
Sistema KAN-therm yra puikus sprendimas tiek naujiems projektams, tiek ir remontuojamiems
pastatams. Ji remiasi ilgamete firmos KAN konstruktorių patirtimi ir aistra, griežta žaliavų ir gaminių
kokybės kontrole bei veiksmingais tyrimais santechninės rinkos poreikių, atitinkančių subalansuotos statybos reikalavimais.
Geriausiu sukščiausios Sistemos KAN-therm kokybės patvirtinimu yra skaitlingi įvykdyti
projektai įvairiuose statybos sektoriuose.

1. Stadionas Narodowy - Varšuva, Lenkija.
Sistema KAN‑therm Inox
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2. Old Trafford, Stadionas
Manchester United,
- Mančesteris, Anglija.
(foto © Tom Jeffs)
Sistema KAN‑therm Steel

3. Šiuolaikinis ligoninės kompleksas
- Glazgas, Škotija.
Sistema KAN‑therm Inox
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4. Nacionalinė biblioteka - Ryga, Latvija.
System KAN‑therm PP
5. Miesto ligoninės priestatas
- Talinas, Estija.
Sistema KAN‑therm Inox

6. Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
- Vilnius, Lietuva.
Sistema KAN‑therm Steel
7. Viešbutis „Hilton“ - Varšuva, Lenkija.
Sistema KAN‑therm Push
8. Porsche salonas, Žemutinis Reinas
- Morsas, Vokietija.
(foto © www.porsche‑moers.de)
Sistema KAN‑therm Press

9. Firmos KAN būstinė
- Belostokas, Lenkija.
Sistema KAN‑therm Push Platinum
Automatika SMART
Grindinis šildymas
10. Oro uostas - Doneckas, Ukraina
(foto © V&A Dudush)
Pastatytas rengiant futbolo čempionatą
EURO 2012 Ukrainoje.
Sistema KAN‑therm Sprinkler
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SISTEMA KAN‑therm
Optimali, kompleksinė santechninė multisistema, susidedanti iš naujausių,
tarpusavyje pasipildančių sprendimų vandentiekio, šildymo bei technologinių
ir gesinimo vamzdynų srityje.
Tai tobulas universalios sistemos vizijos realizavimas, kurs tapo realiu dėka KAN konstruktorių
daugiametės patirties bei aistros, griežtos medžiagų bei galutinių produktų kokybės kontrolės
ir dėka veiksmingos santechnikos rinkos paklausos analizės, atitinkančios statybos normas.

Push Platinum

Push

Press LBP

PP

Steel

Inox

Sprinkler

Plokštuminis šildymas
ir automatika
Football
Stadionų sistemos
Spintelės ir kolektoriai

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51,
16-001
Białystok‑Kleosin
Lenkija

Gintaras Antanaitis

Techninis ir prekybos atstovas Baltijos šalims
tel. 8 686 11884, e. paštas: gantanaitis@kan.com.pl

Dainius Kontrimas

Prekybos atstovas Lietuvai
tel. 8 640 40405, e. paštas: dkontrimas@kan.com.pl

www.kan-therm.com

