
Bli sko 20 lat te mu fir ma KAN z
Bia łe go sto ku wpro wa dzi ła na ry nek
ma ło jesz cze zna ne roz wią za nie za ci -
sko we go łą cze nia ci śnie nio wych rur
two rzy wo wych, które po le ga  na osio -
wym na su wa niu na po łą cze nie mo sięż ne go
pier ście nia, w któ rym uszczel nie nie wy -
stę pu je prak tycz nie na ca łej po wierzch ni
sty ku złącz ki i ru ry, bez uszcze lek ty pu o -
-ring. Tech ni ka ta uzna wa na jest za jed no z
naj pew niej szych po łą czeń w sys te mach za -
ci sko wych in sta la cji we wnętrz nych. 

Sys tem KAN -therm Push skła da się z rur
po li ety le no wych PE -Xc i PE -RT oraz kształ -
tek z no wo cze sne go two rzy wa PPSU lub
mo sią dzu o za kre sie śred nic 12-32 mm
(uni ka to wa śred ni ca 12 x 2 mm dla pod łą -
czeń grzej ni ków!). Dzię ki wa lo rom hi gie -
nicz nym oraz wy so kiej wy trzy ma ło ści tem -
pe ra tu ro wej i ci śnie nio wej rur i kształ tek,
prze zna czo ny jest za rów no dla we wnętrz -
nych in sta la cji wo do cią go wych (z.w i c.w.)
jak i in sta la cji grzew czych, przede wszyst -
kim do roz pro wa dzeń lo ka lo wych w bu -
dow nic twie wie lo ro dzin nym oraz kom plet -
nych in sta la cji w do mach jed no ro dzin nych.

Sys tem KAN -therm  Push to:
l szyb ki i nie skom pli ko wa ny mon taż przy
uży ciu pro stych na rzę dzi, ogra ni cza ją cy do
mi ni mum moż li wość po peł nie nia błę du,
l wy so ka gład kość po wierzch ni we -
wnętrz nych rur i kształ tek,

l uni wer sal na bu do wa rur z ba rie rą
an ty dy fu zyj ną EVOH - tyl ko je den
ro dzaj pier ście nia za ci sko we go,
l cha rak te ry stycz na kon struk cja
po łą cze nia ogra ni cza ją ca opo ry

prze pły wu na złącz kach,
l moż li wość wy ko ny wa nia po łą -
czeń w pod ło gach i pod tyn kiem,
l sys tem zwe ry fi ko wa ny dwu -
dzie sto let nim okre sem bez -
a wa ryj nej pra cy w ty sią -
cach in sta la cji w Pol -
sce i za gra ni cą.

Wszyst -
kie ele men ty

sys te mu (ru ry
PE -RT, złącz ki z

PPSU i mo sią dzu)
wy twa rza ne są w Pol sce w

Za kła dach KAN w Bia łym -
sto ku. Pro duk cja, tak jak ca ła

dzia łal ność fir my KAN, od by wa
się pod nad zo rem sys te mu za rzą dza nia ja -
ko ścią ISO 9001: 2008 (pre sti żo wy cer ty -
fi kat Lloyd’s Re gi ster Qu ali ty As su ran ce).
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