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SYSTEM KAN‑therm

Par KAN uzņēmumu 
I n o v a t ī v a s  ū d e n s  u n  a p k u r e s  s i s t ē m a s 

KAN ir Eiropā atpazīstams Polijas KAN-therm sistēmas ražotājs, kas paredzēta ūdens  
iekšēju sistēmu, centrālapkures, apsildāmās grīdas, kā arī ugunsdzēšanas  
un tehnoloģijassistēmu būvēšanai.

Savu vadošo pozīciju esam sasnieguši ar konsekventu darbu, balstoties uz četriem stipriem  
pamatiem: bezkompromisu kvalitātes, inovatīviem risinājumiem, ilggadējas pieredzes,  
un katrā posmā redzamas profesionalitātes.

KAN-therm Sistēmas pastāvīga attīstība ir daļa no mūsu filozofijas - mēs cenšamies piedāvāt 
tehniski nevainojamu produktu, kas atbilstu visām lietotāju cerībām, nodrošinot lietošanas komfortu 
un ideālu instalācijas darbību, lai sniegtu lietotājam pilnīgu drošības sajūtu. Ņemot vērā lietotāju 
veselību, mēs piegādājam augstākās kvalitātes produktus, kas tiek ražoti un izmantoti harmonijā  
ar apkārtējo vidi, cilvēkiem un videi draudzīgā veidā.

KAN-therm sistēma ir ideāla universālas sistēmas vīzijas īstenošanai, kura tika izveidota pateicoties 
ilggadējai pieredzei un KAN kinženieru aizrautībai, kā arī stingrai materiālu kvalitātes un produktu kon-
trolei. Tāpēc, KAN-therm ir neapstrīdams līderis starp instalāciju sistēmām Polijā, kas iegūst  
arvien lielāku popularitāti ārzemēs. Produkti ar KAN-therm zīmolu tiek eksportēti uz 60 valstīm  
Eiropā, Āzijā un Āfrikā. 

PANĀKUMU TEHNOLOĢIJA

SISTĒMA KAN-therm 
- Speciālā balva: 

Augstākas Kvalitātes Pērle
Un balvas: 

Teraz Polska 2016, 2014, 1999  
Zelta Zīme Quality International  

2015, 2014 ir 2013.
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Mūsu izstrādājumiem nav nepieciešama  
uzmanība ‑ tie vienkārši darbojas
Nemanāmi, paslēpti sienās, grīdās vai aiz grīdlīstēm, katru dienu kalpo iedzīvotājiem, 
transportējot tūkstošus litrus karstā vai aukstā ūdens.

KAN-therm sistēma ir atbilde visām instalāciju vajadzībām, piedāvājot kompleksus un optimālus 
risinājumus katram projektam. Papildus, visos projekta izpildes posmos tiek sniegts profesionāls 
tehniskais atbalsts. KAN-therm sistēma ir augstas kvalitātes caurules un multifunkcionāla, droša 
savienojumu sistēma. Savienošanas tehnoloģija un savienojumu konstrukcija nodrošina ātru 
uzstādīšanu un ilggadēju nevainojamu darbību.

Lai gan tās nav redzamas, KAN-therm Sistēmā veiktās instalācijas, pateicoties savai augstajai 
kvalitātei, nevainojami darbojas, slēpjoties sienās, grīdās vai aiz grīdlīstēm. Pateicoties tam, 
sistēma atbilst pat visprasīgāko interjera dizaineru un arhitektu vajadzībām, kas ļauj sasniegt 
augstāko komfortu un eleganci jebkurā interjerā.
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Būtiskākais nav ar acīm saredzams. 
Antuāns de Sent-Ekziperī “Mazais princis”

KAN‑therm System ir:
 — Augstākā kvalitāte kura apstiprināta ar laboratorijas testiem un starptautiskiem sertifikātiem

 — Visaptverošs piedāvājums, visplašākais tirgū, nodrošinot risinājumus katrai investīcijai

 — Ilgtermiņa un bezproblēmu darbība, kas nodrošināta ar apdrošināšanas polisi 7 000 000 EUR apmērā

 — Partnerattiecības, pilnīga klientu apmierinātība un atvērtība jūsu vajadzībām

 — Profesionāls atbalsts no tehniskās, projektēšanas un pārdošanas nodaļām katrā projekta etapā

 — Atīstīts izplatītāju tīkls un efektīvs serviss

SYMULACJA
LABORATORYJNA

50
LAT 
EKSPLOATACJI

SIMULĀCIJA
LABORATORiJA

50
GADI DARBA
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Karstā un aukstā ūdens sistēmas 
KAN-therm instalācijas sistēmas ir ideāls risinājums iekšējo ūdens sistēmu izbūvei,  
nodrošinot augstākās kvalitātes karstā un aukstā sadzīves ūdens piegādi.

KAN-therm Sistēmā veiktās instalācijas raksturo:

 — Augstākā kvalitāte un nevainojama darbība - garantija līdz 15 gadiem 

 — Vairāk nekā 50 gadu kalpošanas laiks, kas vairākkārt apstiprināts starptautiskajos pētījumos

 — Dzeramajam ūdenim droši materiāli, kuru kvalitāte tiek kontrolēta Polijas un Eiropas pētījumu institūtos

 — Augsta mikrobioloģiskā resistence

 — Aizsardzība pret kaļķakmens nogulsnēšanos

 — Klusa sistēmas darbība - bez vibrācijām

 — Ātra, tīra un droša uzstādīšana, ko veic kvalificēti un pilnvaroti montāžnieki

Pateicoties mūsdienu uzstādīšanas tehnikām, KAN-therm Sistēmas lieliski der remontējot vai  
mainot novecojušās ūdens sistēmas dzīvojamās ēkās. 
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1. SYSTEM KAN-therm 
Push Platinum.
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Apkures un dzesēšanas sistēmas

Ūdens apkures un dzesēšanas iekārtām KAN-therm Sistēma piedāvā virkni pilnīgu  
instalācijas sistēmu, kas atšķiras ar cauruļu un savienotāju materiālu un konstrukciju,  
kā arī savienošanas tehniku. Pateicoties plašajam risinājumu klāstam, iespējams  
izbūvēt jebkuru apkures vai dzesēšanas sistēmu.

KAN-therm sistēmas ietver: 

 — Plašu virkni instalācijas un materiālu risinājumu

 — Profesionālu tehnisko atbalstu katrā projekta izpildes posmā

 — Viegli un droši montējamas estētiskas iekārtas, veicot remontdarbus 

 — Pievilcīgas cenas, saglabājot augstāko elementu kvalitāti

 — Augstu piedāvāto risinājumu estētiku

 — Iespēju transportēt dažādus siltumnesējus un dzesētājvielas
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2. SYSTEM KAN-therm  
Press LBP.
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Virsmu apsildes un dzesēšanas sistēmas
KAN uzņēmums jau vairākus gadus veicina inovatīvas, energoefektīvas un, vissvarīgāk, 
lietotājiem draudzīgas grīdas un sienas apsildes, un dzesēšanas sistēmas. Plaša virkne 
pieejamu risinājumu un plašs sadalītāju, instalācijas skapīšu un automātikas elementu 
klāsts ļauj izvēlēties projekta specifikai piemērotāko sistēmu.

KAN-therm grīdas un sienas apkures vai dzesēšanas sistēmas raksturo:

 — Augsta kvalitāte un nevainojama darbība - 10 gadu garantija un vairāk nekā 50 gadu kalpošanas laiks

 — Pilnīgi droša lietošana, pateicoties stingrai kvalitātes kontrolei un rūpīgām laboratoriskajām pārbaudēm

 — Pilnīga komforta sajūta, kas saistīta ar vienmērīgu temperatūras sadali visā telpā

 — Alerģiskām personām draudzīgas sistēmas, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos

 — Sistēmas elementi ir pilnībā paslēpti un netraucē interjera dizainam

 — Ievērojami ietaupījumi, izmantojot zemas temperatūras siltuma avotus  
(siltumsūkņus, kondensācijas katlus)

 — Iespēja viegli kontrolēt temperatūru no jebkuras vietas pasaulē, pateicoties viedai vadības  
automātikai ar Interneta pieslēgumu. 

 — Plaša virkne risinājumu, kas ir optimāli pielāgoti ēkas specifikai,  
tāpat ari nedzīvojamās ēkās un ārpus tām

 — Profesionāls tehniskais atbalsts katrā projekta izpildes posmā 
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Vieda bezvadu grīdas apsildes  
vadības automātika
KAN-therm SMART ir pilnīga, moderna telpas temperatūras vadības sistēma, kas, 
pateicoties Interneta pieslēgumam, ļauj to vadīt no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot 
portatīvo datoru, planšetdatoru vai viedtālruni.

KAN-therm SMART ļauj bezvadu režīmā kontrolēt un regulēt temperatūru un citus parametrus, kas 
nozīmīgi ietekmē siltuma komfortu telpā. Sistēmai ir arī virkne papildu funkciju, kas padara apkures 
vai dzesēšanas sistēmas ekspluatāciju un vadību īpaši veiksmīgu, energoefektīvu un ļoti intuitīvu.

KAN-therm SMART vadības automātiku raksturo:

 — Iespēja vadīt un mainīt temperatūras parametrus mājās no jebkuras vietas pasaulē - tiešsaistē

 — Ērta vadība, izmantojot vienkāršu lietotni datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem

 — Sistēmas multifunkcionalitāte, kas padara to piemērotu gan virsmas apkurei, gan dzesēšanai

 — Savienojamība, kas ļauj savienot KAN-therm SMART ar citām ēkas vadības un kontroles sistēmām 
vai alternatīvajām ārējām iekārtām (piem. pretielaušanās signalizācijai)

 — Ietaupījumi, kas saistīti ar sistēmas pielāgošanu ēkas specifikai un iespēju uz laiku samazināt 
temperatūru (siltumenerģijas ietaupījums līdz pat 20%)

 — Ekoloģisks risinājums, kas izmanto energoefektīvas apakšsistēmas un speciālu regulēšanas un 
radio signāla jaudas pielāgošanas sistēmu
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3. KAN-therm SMART 
Automātika
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Instalācijas ‑ elements, uz ko nav vērts taupīt
Būvējot savu māju maz uzmanības tiek pievērsts sienās un grīdās paslēpto sistēmu kvalitātei. 
Mēs galvenokārt koncentrējamies uz to, kas ir redzams vai taustāms - gala elementiem, apdarei. 
Kļūdaini uzskatām, ka tas, ko neredzam ir mazāk svarīgs un uz to varam nedaudz ietaupīt.

Tas īpaši attiecas uz ūdens un apkures sistēmām. Ja mūsu budžets ir ierobežots, meklējam 
kompromisus, lai samazinātu izmaksas. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs varam izvēlēties 
vislētākos instalācijas materiālus. Turklāt šī kļūda mums var dārgi maksāt!

Kāpēc ir vērts izmantot pārbaudītas un drošas instalācijas sistēmas?

 — Instalācijas uzstādīšanas izmaksas ir tikai kādi 2% no kopējās projekta vērtības un nav  
uzskatāmas par lielu finansiālo slogu.

 — Ņemot vērā relatīvi zemas instalācijas izmaksas (salīdzinājumā ar citām izmaksām), ietaupījums 
būtu jāmeklē citur - izvēloties lētākus materiālus varam daudz ko zaudēt.

 — Statistiski viens neatbilstoši iztērēts cents par instalācijas materiāliem nākotnē sagādā pat 20 eiro 
papildu izmaksu (kas saistītas ar bojājumu novēršanu vai ikdienas ekspluatāciju). 

 — Izmantojot neatbilstošas kvalitātes materiālus var tikt nodarīti zaudējumi (noplūde, konstrukcijas 
remonts, grīdas, sienu remonts, u.tml.), kas var veidot līdz pat 70% no projekta vērtības.

 — Nomainīt flīzes, armatūru vai mēbeles ir daudz vieglāk nekā sienās iebūvētās instalācijas.  
Ja mūsu budžets ir ierobežots, pirmkārt, vērts ieguldīt savu naudu augstas kvalitātes 
bāzes elementos, un tikai tad veikt iekšējo apdari.

Cenu atšķirība starp 1 m lētākās un kvalitatīvas caurules  
ir  TIKAI 0,50 EUR!  

Ja apsildāmas grīdas virsma ir 100 m2 iegūstam TIKAI  
250 EUR ietaupījumu!

Izmaksas un neērtības, 
kas saistītas ar bojājumu 
noteikšanu un novēršanu ir 
nesamērīgi lielākas.
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Kvalitātes kontrole
KAN-therm Sistēmas ražošana notiek Kvalitātes Kontroles stingrā uzraudzībā, moderni 
iekārtotās rūpnīcās atbilstoši augstākajiem kvalitātes un tehnikas standartiem. 

Produkcija, kā arī visa uzņēmuma darbība, notiek ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas uzrau-
dzībā, kas ir apliecināts ar slavenās Lloyd's Register Quality Assurance Limited organizācijas 
sertifikātu.

Pateicoties savai zinātniskās pētniecības laboratorijai, kas ir aprīkota ar inovatīvu un profesionālu 
aparatūru, KAN-therm Sistēmas ražošanas procesi un produktu kvalitāte tiek pastāvīgi uzraudzīti. 
Pētījumu rezultātus atzīst lielākās Eiropas sertifikācijas iestādes, tai skaitā KIWA, KOMO, DVGW, 
SKZ, CSTB ražotās caurules un savienotāji tiek arī pakļauti ārēju laboratoriju kontrolei, kas ļauj 
saglabāt produktu kvalitāti augstākajā līmenī.

Apbalvojumi
KAN-therm Sistēma par savu jauninājumu, oriģinalitāti un kvalitāti tiek apbalvota ar daudziem 
prestižiem apbalvojumiem, kā arī saņem lielāko rietumu sertifikācijas iestāžu atzinumu.

 Pateicoties moderni aprīkotai KAN 
laboratorijai, elementu kvalitāte 
tiek kontrolēta katrā ražošanas 

posmā, sākot no izejvielām līdz pat 
gataviem izstrādājumiem.

 KAN-therm Sistēmas produkti  
ieguva rietumu sertifikācijas  

iestāžu apstiprinājumu.
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1. TAGAD POLIJA 
par System KAN-therm Push Platinum‘16

par System KAN-therm Press LBP ‘14
par labāko Polijas produktu ‘99

2. ZELTA INSTALĒTĀJS   
par System KAN-therm Push Platinum 

izstrādi un īstenošanu ‘12
par System KAN-therm press LBP 

izstrādi un īstenošanu ‘11 
par speciālistu apmācībām ‘08

par System KAN-therm PPSU  
plastmasas savienotāju izstrādi  

un īstenošanu ‘02 
par speciālistu apmācībām ‘99 
par System KAN-thermizstrādi  

un īstenošanu ‘97

3. AUGSTĀKAS KVALITĀTES PĒRLE
par System KAN-therm ‘15

4. ZELTA EMBLĒMA 
QUALITY INTERNATIONAL 

par System KAN-therm - augstākās  
kvalitātes produktu ‘15, ‘14, ‘13

5. GADA SISTĒMA
nozares žurnāla “Instalācijas  

Sistēmas” lasitaju balva 

par System KAN-therm Push ‘16
par System KAN-therm Blue Floor ‘13
par System KAN-therm Press LBP ‘11

6. ZELTA MEDAĻA MTP 
par System KAN-therm Press ’06

par System KAN-therm PPSU  
plastmasas savienotājiem ’02
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Nepieciešamie sertifikāti,  
ilgtermiņa garantija
KAN-therm Sistēmas produktiem ir visi nepieciešamie apstiprinājumi un sertifikāti,  
kas liecina par to drošumu un ūdens atbilstību visām higiēnas prasībām. Produktu  
atbilstību attiecīgajām prasībām apliecina atbilstības deklarācija vai tehniskais  
apstiprinājums (atsauces dokuments).

Mūsu tehnoloģijas tika rūpīgi pārbaudītas, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens mūsu instalācijās 
atbilst visām higiēnas prasībām. Tāpēc gatavojot ēdienu jums vienmēr ir drošības garantija.

KAN-therm Sistēmas elementu augsto kvalitāti un izturību apliecina 10 gadu materiālu garantija  
(un Push Platinum Sistēmai 15 gadu garantija). Izmantojot tikai oriģinālus KAN-therm Sistēmas  
elementus iegūstam pareizi veiktu savienojumu pārliecību, sistēmas ekspluatācijas ilggadēju 
drošību un garantiju. 

KAN-therm Sistēma ir apdrošināta par 7.000.000 EUR summu, kas ļauj izpildīt visas 
garantijas saistības.
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Plašākais piedāvājums tirgū, augsti  
kvalitātes un sadarbības standarti
KAN ir neapstrīdams līderis ūdens, dzesēšanas un apkures sistēmu nozarē. Mums ir milzīgs 
ražošanas potenciāls, plašs izplatīšanas tīkls un visi procesi atbilst  ISO 9001 kvalitātes 
vadībs sistēmai. Vairāk nekā 25 gadus mūsu uzņēmums pastāvīgi rūpējas par visaugstāko 
produkcijas kvalitāti, attīstot savu piedāvājumu un paplašinot pārdošanas tirgu.

Mūsu mērķos ir sasniegt gan mūsu klientu, gan mūsu produktu lietotāju pilnīgu apmierinātību. Mēs 
rūpējamies par labām partnerattiecībām ar projektu izstrādātājiem, tāpēc mēs pastāvīgi pilnveidojam 
savus rīkus  kuri palīdz sasniegt pieaugumu gan dzīvojamo, gan komerciālo būvju segmentos. Katrā 
investīcijas posmā mēs sniedzam profesionālu palīdzību. Pateicoties visplašākajam piedāvājumam tirgū, 
mēs varam piedāvāt visaptverošus risinājumus, kuri pielāgoti visiem būvniecības nozares segmentiem..

Profesionāls tehniskais atbalsts, plašs 
izplatīšanas tīkls
Cenšoties pilnībā apmierinātt klientu vēlmes un rūpējoties par KAN-therm System pastāvīgu 
attīstību, KAN piedāvā ne tikai lielisku produktu kvalitāti, bet arī ļoti augstu tirdzniecības 
servisa standartus un profesionālu tehnisko atbalstu.

Mēs palīdzam katrā investēšanas procesa posmā:

 — Instalāciju projektēšanai piedāvājam  profesionālu programmatūru, pastāvīgi sadarbojamies  
ar projektētājiem, veicam apmācības un seminārus

 — Iesakam atbilstošu KAN-therm sistēmu, ņemot vērā konkrētās investīcijas specifiku

 — Izmantojot kontaktus ar tirdzniecības nodaļu, tehniskajiem konsultantiem un tehnisko dienestu

 — Nodrošinot lielisku servisu no klientu apkalpošanas nodaļas, īsos  pasūtījuma izpildes termiņus, 
preču profesionālo sagatavošanu nosūtīšanai, savlaicīgu piegādi un pasūtījumu efektīvu apstrādi

Mūsu produkti ir pieejami lielos tirdzniecības tīklos un nelielos veikalos ar santehniskajiem, 
apkures un montāžas produktiem.
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Realizētie projekti

KAN-therm Sistēmās veiktās instalācijas jau vairāk kā 25 gadus nevainojami darbojas 
lielākajos dzīvojamos rajonos, sabiedriskajās ēkās, vienas ģimenes namos, sporta un 
atpūtas objektos, kā arī rūpniecības ēkās un fabrikās.

KAN-therm Sistēma ir lielisks atrisinājums gan jaunām investīcijām, gan remontējamām ēkām,  
kas ir balstīta uz ilggadējo pieredzi un KAN inženieru aizrautību, stingru materiālu kvalitātes un  
gala produktu kontroli un efektīvu instalāciju tirgus vajadzību izpratni, kas atbilst ilgtspējīgas  
būvniecības prasībām. 

Vislabākais KAN-therm Sistēmas augstās kvalitātes apliecinājums ir vairāki realizētie projekti  
dažādās celtniecības nozarēs.
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 1. Nacionālais stadions - Varšava, Polija.

System KAN-therm Inox 
System KAN-therm Push  

System KAN-therm PP

2. Karaliskā pils - Varšava, Polija.

System KAN-therm Inox

3. Hilton viesnīca - Varšava, Polija
System KAN-therm Push  
System KAN-therm Inox 

4. KAN uzņēmuma galvenā mītne  
- Bjalistoka, Polija.

System KAN-therm Push Platinum 
SMART Automātika 

Virsmu apsilde

5. Eiropas Solidaritātes centrs 
 - Gdaņska, Polija.

System KAN-therm Steel

6. Sv. Jaunavas Marijas Pasludināšanas 
klosteris - Supraśl, Polija. 

System KAN-therm Push Platinum

 7. Lielais teātris - Maskava, Krievija.
System KAN-therm Inox 

8. Old Trafford, Manchesteru  
United stadions,  

– Mančestra, Anglija.
foto © Tom Jeffs. 

System KAN-therm Steel

9. Porsche salons, Niederrhein  
- Moers, Vācija. 

foto © www.porsche-moers.de.
System KAN-therm Press

10. Moderns slimnīcas komplekss 
 - Glāzgova, Skotija.

System KAN-therm Inox 

11. Gyvenamasis kvartalas  
- Zagrebas, Kroatija.

System KAN-therm Press



Push Platinum

Push

Press LBP

Steel
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PP

Sprinkler

Virsmu apsilde  
un automātika  

Football 
Stadionu iekārtas

Skapji un sadalītāji

www.kan‑therm.com

SYSTEM KAN‑therm
Optimāla, pilnīga instalācijas sistēma, kuru veido vismodernākie, savstarpēji papildinoši  
tehniski risinājumi ūdens cauruļu, apkures, kā arī ugunsdzēšanas un tehnoloģijas sistēmu jomā. 

Tā ir ideāla universālas sistēmas vīzijas īstenošanai, kura radās pateicoties ilggadējai pieredzei un KAN 
inženieru aizrautībai, kā arī stingrai materiālu kvalitātes un gala produktu kontrolei, un, visbeidzot,  
efektīvai instalāciju tirgus vajadzību izpratnei, kas atbilst ilgtspējīgas būvniecības prasībām.

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tālr. +371 28 442 779
e-pasts: latvia@kan-therm.com


