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Uzņēmums KAN

Kopš darbības sākuma 1990. gadā uzņēmuma KAN būvē savu pozīciju uz stipriem 
pamatiem: profesionālisma, inovācijām, kvalitātes un attīstības. Pašlaik tajā  
strādā vairāk nekā 1100 cilvēku, tam ir filiāļu tīkls Polijā, kā arī biroji Vācijā,  
Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Ungārijā. Izstrādājumi ar KAN-therm zīmi tiek  
eksportēti 68 valstīs visā pasaulē, izplatīšanas tīkls aptver Eiropu, ievērojamu  
Āzijas daļu un stiepjas arī līdz Āfrikai.

Uzņēmums KAN ar centrālo biroju Bjalistokā  
ir starptautiski atzīts un atpazīstams modernu  
un pilnīgu instalācijas sistēmu, kas pazīstamas  
ar zīmolu KAN-therm, ražotājs.  

valstis, kur mēs 
eksportējam

darbinieku visā 
pasaulē

gadu pieredze 
instalāciju tirgū>30

68

>1100
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SISTĒMAS KRĀSA

ISTĒMAS NOSAUKUMS
ultraLINE Push ultraPRESS PP Steel Inox

DIAMETRU DIAPAZONS [MM] 14-32 12-32 16-63 16-110 12-108 12-168,3

SISTĒMAS

SAIMNIECĪBAS ŪDENS     

APKURES      
TEHNOLOĢISKĀ
SILTUMA      

ŪDENS TVAIKA 

SOLĀRĀS  

DZESĒŠANAS      

SASPIESTĀ GAISA      

TEHNISKO GĀZU      

DEGGĀZES

TEHNISKO EĻĻU  

RŪPNIECISKĀS  

BALNEOLOĢISKĀS  
SPRINKLERU
UGUNSDZĒSĪBAS

HIDRANTU
UGUNSDZĒSĪBAS

GRĪDAS APSILDE
UN DZESĒŠANA   
SIENU APSILDE
UN DZESĒŠANA   
GRIESTU APSILDE
UN DZESĒŠANA   
ĀRĒJO VIRSMU SILDĪŠANA
UN DZESĒŠANA   

Netipiskā gadījumā pārbaudiet KAN-therm elementu lietošanas apstākļus, izmantojot tehniskās informācijas materiālus vai uzņēmuma KAN tehniskās nodaļas atzinumu. Izmantojiet veidlapu “Jautājums par KAN-therm  
elementu izmantošanas iespēju”, lai nosūtītu sistēmas darbības pamatparametrus. Pamatojoties uz nosūtītajiem datiem, tehniskā nodaļa novērtēs noteiktas sistēmas piemērotību konkrētajai instalācijai. Veidlapa ir pieejama 
uzņēmuma tīmekļa vietnē. Lai ātri aizpildītu veidlapu elektroniskā veidā, ieskenējiet QR kodu.

standarta pielietojuma apjoms
iespējams pielietojums – apstipriniet apstākļus uzņēmuma KAN tehniskajā nodaļā

Copper Virsmas 
apsilde

Skapji un 
sadalītāji

Groove Copper Gas Sprinkler 
Steel

Sprinkler 
Inox

12-108 12-25 – DN25-DN300 15-54 22-108 22-108

  

  



  

    

   







 

 

 

 

 

 

Pilnīga instalācijas multisistēma, kas sastāv no modernākajiem
risinājumiem ūdens, apkures, tehnoloģisku un ugunsdzēsības 
cauruļu sistēmu jomā, kas savstarpēji papildinās.

SYSTEM KAN-therm 5
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ultraLINE
∅14-32 mm
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INOVATĪVA un vienlaikus UNIVERSĀLĀKĀ sistēmā tirgū gan iekštelpu apkures un  
karstā ūdens sistēmām, gan specializētiem, piemēram, saspiestā gaisa cauruļvadiem.

Pilnīga gala risinājuma unikāla konstrukcija un elastīgas konfigurācijas iespēja 
nodrošina ļoti augstu sistēmu izpildītāju un projektētāju  darba ērtību. Sistēmas 
KAN-therm ultraLINE konfigurācijas elastīgumu nodrošina iespēja lietot dažādus 
cauruļu veidus, izmantojot to pašu misiņa vai PPSU plastmasas veidgabalu un 
plastmasas uzmavas konstrukciju.

KAN-therm ultraLINE ir lieliska alternatīva iekšējo atzaru telpās, apkures vai dzesēšanas un karstā ūdens sistēmas 

izveidei daudzģimeņu būvniecībā. Pieejams diametru diapazons līdz pat Ø 32 mm nodrošina brīvu iespēju veidot 

pilnīgas apkures, dzesēšanas un saimniecības ūdens sistēmas vienģimenes būvēs.

3cauruļu 
veidi 2savienotāju 

materiāli 1uzmavas  
konstrukcija

Elastīga 
materiāla 
izvēle

Uzstādīšana 
270° 
diapazonā

Simetriska
uzbīdāma  
uzmava

Optimizēta  
hidraulika

Gredzenblīvju 
neesamība
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Push
∅12-32 mm
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Sistēma KAN-therm Push ir pilnīga plastmasas instalācijas sistēma, kas paredzēta 
iekštelpu apkures un saimniecības ūdens sistēmu būvei un izmanto uzticamu,  
drošu un ātru uzstādīšanas tehniku, kur misiņa vai plastmasas gredzens tiek 
uzbīdīts uz veidgabala korpusa. Tās galvenā priekšrocība ir savienojumu sistēma  
bez gredzenblīvēm.

Uzticamība, ko nodrošina unikālais risinājums – pašblīvejošs savienojums bez 
papildu gredzenblīvēm. Veidgabalus, kas izgatavoti no misiņa CW617N vai PPSU 
plastmasas, var savienot ar viendabīgām PE-RT un PE-X caurulēm ar iekšējo 
pretdifūzijas barjeru (piecu slāņu caurules).

Sistēma KAN-therm Push ir paredzēta iekštelpu ūdensvadu (karstais un aukstais ūdens), apkures un dzesēšanas  

sistēmu, vispirms telpu atzaru izveidei daudzģimeņu būvniecībā un pilnīgu sistēmu vienģimenes mājās konstruēšanai.

Divi 
viendabīgu 
cauruļu veidi

Plašs montāžas 
instrumentu 
klāsts

Divi veidgabalu 
un uzbīdāmo 
gredzenu veidi

Līdz minimumam 
samazināti  
spiediena  
kritumi

Gredzenblīvju 
neesamība
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ultraPRESS

06Saderība

∅16-63 mm
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Sistēma KAN-therm ultraPRESS ir moderna, pilnīga instalācijas sistēma, kas sastāv no  
polietilēna daudzslāņu caurulēm ar alumīnija ieliktni un PPSU plastmasas  
vai misiņa veidgabaliem ar diametra diapazonu 16-63 mm.

Visiem veidgabaliem diametra diapazonā 16-32 mm ir unikāla konstrukcija “LBP” 
(Leak Before Press), kas apvieno sevī virkni inovatīvu risinājumu, kuri paaugstina 
uzstādīšanas komfortu un drošību un garantē izveidoto savienojumu pareizību.

Sistēma ir paredzēta iekštelpu ūdensvadu sistēmām (karstais un aukstais ūdens), centrālās apkures vai dzesēšanas, 

tehnoloģiskā siltuma un rūpnieciskajām (piemēram, saspiestā gaisa) sistēmām. 

Nesapresētu 
savienojumu 
(LBP) indikators

Ērta 
uzstādīšana

Universāls 
pielietojuma 
apjoms

Uzstādīšanas 
un lietošanas 
drošība

Vienkārša  
diametru  
identifikācija,  
pamatojoties  
uz gredzena uz  
veidgabala krāsu
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PP
∅16-110 mm
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Sistēma KAN-therm PP ir pilnīga instalācijas sistēma, kas sastāv no plastmasas 
– polipropilēna PP-R (3. tips) – caurulēm un veidgabaliem.

Pielietojuma 
universālums

Optimāla  
hidraulika

Plašs cauruļu 
klāsts

Izturīgi  
savienojumi

Augstākās 
kvalitātes  
garantija 

Sistēmas elementi tiek savienoti ar uzmavu metināšanas (termiskās polifūzijas) 
tehniku, izmantojot elektriskās metināšanas iekārtas. Pateicoties viendabīgam 
savienojumam, metināšanas tehnika garantē īpašu sistēmas hermētiskumu un 
mehānisko izturību.

Pateicoties pilnīgai neitralitātei attiecībā pret dzeramo ūdeni, sistēma lieliski noderēs izmantošanai iekštelpu ūdensvados. 

Pateicoties plašam diametru diapazonam un pret korozijas procesiem izturīgu materiālu izmantošanai, sistēma  

KAN-therm PP noderēs arī iekštelpu apkures un dzesēšanas sistēmu vienģimenes un daudzģimeņu būvēs  

un sabiedriskajās ēkās. 
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Steel
∅12-108 mm
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Pilnīga, moderna instalācijas sistēma, kas sastāv no caurulēm un veidgabaliem, 
kas izgatavoti no augstas kvalitātes ārēji cinkota oglekļa tērauda.

Sistēma ir paredzēta izmantošanai iekštelpu slēgtās, spiediena centrālās apkures, 
dzesēšanas ūdens, tehnoloģiskā siltuma, solārājās, kā arī rūpnieciskajās (piemēram,  
degvieleļļas) sistēmās.

Sistēma KAN-therm Steel tiek izmantota daudzģimeņu būvēs un sabiedriskajās ēkās jaunu iekštelpu apkures 

sistēmu būvei. Tās materiāla īpatnība un plašs piedāvātais sortiments ļauj veidot pilnīgas, slēgtās spiediena sistēmas  

(bez gaisa piekļuves sistēmā esošajam ūdenim).

Pateicoties vienkāršai, ātrai un drošai uzstādīšanai, ko nodrošina droša uzticama un pārbaudīta uzstādīšanas 

tehnika “Press” (tehnoloģija, kas neprasa atklātas uguns izmantošanu), sistēma KAN-therm Steel ir īpaši ieteicama  

izmantošanai vecu, sarūsējušu tērauda apkures sistēmu daudzģimeņu ēkās nomaiņas gadījumā.

Ātra un 
vienkārša 
uzstādīšana 

Izturība pret 
augstu  
spiedienu un 
temperatūru

Drošība un 
uzticamība

Estētika un 
izturība pret 
koroziju

Augsta 
mehāniskā 
izturība
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Inox
∅12-168,3 mm
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Augsti izturīga instalācijas sistēma, kas sastāv no caurulēm un veidgabaliem  
no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.

Sistēma ir paredzēta izmantošanai tipiskās mājsaimniecības sistēmās (apkures, 
ūdens, solārās sistēmas), kā arī plašā tehnoloģisko un rūpniecisko sistēmu klāstā 
(dzesēšanas ūdens, dejonizētais ūdens, saspiestais gaiss, eļļas, smērvielas un  
degvielas, ķīmikālijas).

Pateicoties augstākās klases konstruktīvo materiālu izmantošanai, sistēma KAN-therm Inox lieliski noderēs daudzās 

dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās vai dažādu rūpniecības tehnoloģisko sistēmu konstrukcijā.

Materiāls  
ilgiem gadiem

Izturība un 
universālums

Augstāka 
kvalitāte un 
estētika

Augsta izturība 
pret koroziju

GIGA  
hidraulika
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Groove
∅DN25-DN300 mm
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Sistēma KAN-therm Groove ir sistēma, kas sastāv no veidgabaliem un skavām,  
kuru savienošanai tiek izmantota rievošanas tehnika, un ir pieejama diametra 
diapazonā DN25-DN300 (pēc individuāla pasūtījuma varam piegādāt lielākus  
diametrus). Sistēma raksturojas ar savienojumu uzticamību, kā arī ātru, vienkāršu  
un drošu uzstādīšanu.

Pateicoties modernāko ražošanas procesu tehnoloģiju izmantošanai, mūsu 
izstrādājumi atbilst stingrākajām prasībām un tiem ir Polijas un starptautiski 
kvalitātes sertifikāti.

Augstākas kvalitātes materiālu izmantošana, plašs diametra diapazons un augsta izturība pret spiedienu līdz  

pat 69 bar ļauj izmantot sistēmu saspiestā gaisa instalācijās, kā arī rūpniecībā, kuģu būvē un izrakteņu ieguvē.

Plašs diametru 
klāsts

Vienkārša 
uzstādīšana

Pārbaudīti 
materiāli

Īpaša izturība

Pilnīga drošība
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Copper
∅12-108 mm
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Sistēma KAN-therm Copper ir moderna instalācijas sistēma, kas sastāv no augstas  
kvalitātes CU-DHP un bronzas 2.109 veidgabaliem ar diametru diapazonu  
12-108 mm. Savienošanas tehnoloģijas “Press” izmantošana garantē vienkāršu 
sistēmas uzstādīšanu un tās nevainojamu darbību.

Sistēma KAN-therm Copper ir paredzēta jaunu, pilnīgu (vertikālās padeves caurules  
un horizontālās sadalīšanas caurules), iekšējo apkures, karstā un aukstā ūdens 
sistēmu būvei daudzģimeņu būvēs.

Pateicoties augstas kvalitātes materiālam, kas izmantots veidgabalu ražošanā (varš), sistēma KAN-therm Copper  

ir īpaši ieteicama sistēmu veidošanai būvniecībā ar paaugstinātu standartu vai investīciju ar paaugstinātām  

prasībām attiecībā uz tīrību gadījumā, piemēram, apkures vai saimniecības ūdens sistēmām slimnīcās,  

laboratorijās, procedūru telpās u. tml.

Drošība

Taupība

Vienkāršība un 
uzticamība

Droša 
trīspunktu 
skava

Augsta estētika un 
izturība pret koroziju
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Sprinkler
∅22-108 mm
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Sistēma KAN-therm Sprinkler ir ugunsdzēsības sistēma, kas sastāv no cinkota  
oglekļa tērauda (Steel Sprinkler) vai nerūsējošā tērauda (Inox Sprinkler) caurulēm  
un savienotājiem ar diametra diapazonu 22-108 mm (DN20-DN100).

Sistēma KAN-therm Sprinkler ir paredzēta iekštelpu sprinkleru un hidrantu 
ugunsdzēsības sistēmu būvei. Abi materiālu varianti ir pārbaudīti un sertificēti 
atbilstoši VdS pamatnostādnēm, kas piemērojamas stacionārajām sprinkleru sistēmām  
aiz trauksmes vārsta telpās ar zemu un vidējo ugunsbīstamība (LH, OH1, OH2, OH3  
un līdz OH4 attiecībā uz izstāžu zālēm, kinoteātriem, teātriem un koncertzālēm).

Izmantot sistēmu KAN-therm Steel un Inox Sprinkler ugunsdzēsības sistēmās atļauj Ugunsdrošības zinātniskās 

pētniecības centra (CNBOP) valsts tehniskais novērtējums. Sistēma KAN-therm Steel Sprinkler ir paredzēta iekštelpu  

sprinkleru sistēmu ar pastāvīgu ūdens padevi izveidei, kā arī iekšējo pastāvīgi mitru bezplūsmas atsevišķu vai vienpusēji 

saimniecības ūdens sistēmām pievienotu hidrantu sistēmu izveidei. Sistēma KAN-therm Inox Sprinkler ir paredzēta 

iekštelpu sauso un mitro sprinkleru sistēmu, kā arī sprinkleru sistēmu ar pastāvīgu ūdens padevi izveidei.

Ātra un droša 
uzstādīšana

Ugunsdrošība

Sistēmas 
estētika

Augsta izturība 
pret koroziju

Sertificēta 
kvalitāte
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∅12-25 mm
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Virsmas  
apsilde
Ūdens zemtemperatūras virsmas apsildes un dzesēšanas sistēmas, kas izmanto  
grīdu un sienu virsmas kā siltuma (vai aukstuma) avotu telpās.

Sistēma KAN-therm piedāvā pilnu instalācijas risinājumu, kas paredzēti virsmas 
apsildes un/vai dzesēšanas sistēmas izveidei, klāstu: caurules, siltumizolācijas 
materiālus, montāžas elementus, sadalītājus, montāžas skapjus, vadības automātiku. 

Pateicoties optimālai temperatūras sadalei telpā, var pazemināt gaisa temperatūru, saglabājot siltuma komfortu,  

ka rezultātā samazinās enerģijas patēriņš. 

Estētika un  
telpu 
lietošanas 
komforts

Siltumenerģijas 
taupība

Vienkārša 
uzstādīšana

Augsta elementu 
kvalitāte

Drošība ilgiem  
gadiem
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Vadu un bezvadu 
vadība

Lietotnes 
vadība

Apkurei un 
dzesēšanai

Moderns  
dizains

Energoefektivitāte

KAN-therm SMART & Basic+ ir divas neatkarīgas vadības sistēmas, kas ļauj uzturēt  
siltuma komfortu ēkā ar optimālu siltuma vai aukstuma avota darbību un visas  
apsildes vai dzesēšanas sistēmas augstas energoefektivitātes saglabāšanu.

Dažādi risinājumi apsildes jomā, galvenokārt ļoti populāra kombinētu apkures 
sistēmu, piemēram, grīdas apsildes un tradicionālās radiatoru apkures sistēmas 
izmantošana, neskatoties uz daudzām priekšrocībām, bez atbilstošiem vadības  
elementiem var radīt lielu diskomfortu. Parasti tas ir saistīts ar pārkaršanu,  
nepietiekamu uzkaršanu vai nevienmērīgu temperatūras sadali atsevišķās telpās.

Optimāli konfigurētas automātikas sistēma, kas vada atsevišķus apkures sistēmas, neesamība var radīt ievērojamus 

enerģijas zudumus (telpu pārkāršana), un tādējādi paaugstināt ar apkures sistēmas lietošanas saistītās izmaksas. 

Optimāla temperatūras sadale telpā ļauj pazemināt temperatūru, saglabājot gaisa siltuma komfortu, ka rezultātā 

samazinās enerģijas patēriņš. 

Vadības  
automātika
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Slim & Slim+
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Zemapmetuma montāžas skapju  
Slim un Slim+ īpatnība ir bezrāmja  
konstrukcija, ko izstrādājuši uzņēmuma  
KAN konstruktori.

Savu nosaukumu tie ir ieguvuši, pateicoties tievai (slim) priekšpuses konstrukcijai,  
kas lieliski salāgojas ar sienas virsmu. Investori noteikti novērtēs to moderno 
dizainu un augstu higiēniskumu un estētiku. Un uzstādītājus iepriecinās ātra  
un viegla uzstādīšana, bez nepieciešamības izmantot papildu instrumentus, kā arī  
vienkārša konstrukcija. 

Skapji raksturojas ar modernu dizainu un virkni jaunu risinājumu, kas atvieglo to uzstādīšanu. Izstrādājot tik inovatīvu 

risinājumu, uzņēmums KAN ir licis uzsvaru uz vēl lielāku estētiku, kā arī funkcionalitātes paaugstināšanu  

un risinājumiem, kas ļauj saglabāt estētiku austākajā līmenī.

01
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05

Virsmas 
aizsardzība 

Funkcija  
Move & Lock

Vienkārša 
uzstādīšana

Dziļuma 
regulēšana

Tīras, 
estētiskas  
virsmas 06 Informācija  

par grīdas  
augstumu
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Pateicoties inovatīvai ražošanas tehnoloģijai, kā arī nerūsējošā tērauda profila  
ar lielāku diametru un mazāku sienas biezumu, salīdzinot ar misiņa konstrukciju, 
izmantošanai, sadalītāju KAN-therm InoxFlow hidrauliskas iespējas ir gandrīz  
divreiz lielākas nekā misiņa versijas gadījumā, bez mehāniskas izturības zuduma.

Visiem sadalītājiem KAN-therm InoxFlow ir 10 gadu garantija sijas profilam un divu gadu garantija vadības un 

automātikas elementiem un cirkulācijas sūknim.

Plašs jauno sadalītāju KAN-therm InoxFlow variantu klāsts aptver visas pašreizējās misiņa versijas un beidzot  

aizstās tās KAN-therm piedāvājumā. 

InoxFlow

01

04

02 03

05 06

SYSTEM KAN-therm 

Jauna sadalītāju KAN-therm līnija, kas balstās uz  
nerūsējošā tērauda 1.4301 sijām. 

Cēls materiāls

Paaugstināta 
izturība

Vienkārša 
plūsmas 
identifikācija

Sijas 
apgriešanas 
iespēja

Vienkārša 
kontūru 
identifikācija

Saderība  
ar citiem  
KAN-therm 
risinājumiem
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Tie ļauj izveidot gan apkures sistēmas, gan ūdens sistēmas mērīšanas punktus 
vienā kompaktā konstrukcijā. Dzīvokļu sadalītāju bloks ir inovatīvs un kompakts  
un nodrošina ļoti ērtu tehnisko risinājumu, kādu vēl nav bijis uzstādīšanas tirgū.  
Konstrukcija ir juridiski aizsargāta un patentēta.

Dzīvokļu sadalītāju bloka izmantošana ļauj ietaupīt laiku, kas paredzēts uzstādīšanai, kas savukārt nozīmē izmaksu 

samazināšanu un ātrāku ēkas apdari un tās nodošanu lietošanā. Inovatīvais izstrādājums ir gatavs pievienošanai 

apkures sistēmas un ūdensvada vertikālajām caurulēm, kas ļauj veikt tūlītēju hermētiskuma pārbaudi. Kompaktā 

konstrukcija, kas balstās uz rāmi ar sadalītājiem, ir gan estētisks, gan funkcionāls risinājums, jo ļauj ietaupīt 

izmantojamo platību.

Dzīvokļu  
sadalītāju  
bloks
Dzīvokļu sadalītāju bloki ir iepriekš izgatavoti sadalītāju moduļu komplekti,  
kas paredzēti aukstā un karstā ūdens un apkures vides padevei dzīvokļos 
daudzģimeņu būvēs. 

Kompakta  
konstrukcija

Īss 
uzstādīšanas 
laiks

Konfigurācijas 
universālums

Dzīvokļa 
platības 
atgūšana

Tūlītējā 
hermētiskuma 
pārbaude
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PP

CopperSprinklerSteel, Inox

SYSTEM KAN-therm 

Radiālās  
preses

Instrumenti

Instrumenti

Visi sistēmas KAN-therm ultraLINE elementi  
ir jāsavieno, izmantojot instrumentus, kas īpaši  
paredzēti šim mērķim. Šie instrumenti ir  
sistēmas piedāvājuma sastāvā.

Viegla, kompakta konstrukcija un iestrādāts lukturis ievērojami  
paaugstina darba būvlaukumā komfortu un drošību. Baterijas  
uzlādes indikators ļauj pastāvīgi kontrolēt un iepriekš sagatavot  
instrumentus, pateicoties kam lietotāji var pareizi organizēt un 
ietaupīt savu darba laiku.

Plašs radiāli presējošo piedziņu klāsts, ko  
sagatavojuši pazīstami un atzīti instrumentu  
ražotāji. 

No maziem, viegliem un kompaktiem līdz lieliem un izturīgiem  
ar spiedienu līdz 100 tonnām!

Instrumenti

Papildus caurulēm un veidgabaliem  
sistēmas KAN-therm PP sastāvā 
ir arī pilns modernu metināšanas 
instrumentu klāsts.

Instrumentu komplekti ar metināšanas iekārtām  
ar jaudu 800 W un 1600 W, kas aprīkotas ar  
metināšanas uzgaļiem katram diametram.

ultraLINE

ultraPRESS
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Football

SYSTEM KAN-therm 

01

04

02 03

05

Sistēma KAN-therm Football ir īpaši projektētu, izvēlētu un savstarpēji savienotu 
izstrādājumu kopums, kas veido pilnīgu ārējās virsmas apsildes sistēmu.

Sistēmas KAN-therm Football elementi tiek sagatavoti noteiktai investīcijai.  
Pamatojoties uz savākto informāciju par investīciju un investora prasībām,  
tiek sagatavota tehniskā dokumentācija, kas iniciē atsevišķu izstrādājumu  
izvēles un sagatavošanas procesu. Sistēma KAN-therm Football ir paredzēta  
investīcijām ar lielu platību.

Pateicoties sistēmas KAN-therm izmantošanai sporta laukuma zāles seguma apsildei, apledojušās, aizsnigušās  

vai dubļainas virsmas ir jau pagātne. Zāles seguma apsilde, izmantojot sistēmu KAN-therm, ļauj lietot sporta 

laukumu visu gadu, vienlaikus samazinot spēlētāju traumu risku.

Pilnīga 
investīcijas 
apkalpošana

Atbalsts 
investīcijas 
īstenošanas 
laikā

Augstāka 
materiālu 
kvalitāte

Pieredze

Droša lietošana
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Astoņās no desmit  
augstceltnēm Varšavā tiek  
izmantoti multisistēmas  
KAN-therm risinājumi.

Tie pastāv tūkstošos dzīvojamo objektu, mājās, rūpnieciskos un sporta objektos  
Polijā un daudzās valstīs pasaulē un jau 30 gadus ir izvēle Nr. 1 visprestižākajos  
objektos.
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Labākais augstākās kvalitātes 
pierādījums ir daudzi īstenoti 
projekti dažādos būvniecības 
sektoros.

Sistēma KAN-therm ir lielisks risinājums gan jaunām investīcijām, gan atjaunojamām 
ēkām, kas balstās uz uzņēmuma KAN ilggadējo pieredzi un aizrautību, stingru  
izejvielu kvalitātes pārbaudi un efektīvu uzstādīšanas tirgus vajadzību, kuras  
atbilst ilgtspējīgas būvniecības prasībām, noteikšanu. 
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Multisystem KAN-therm

PP

Steel

Inox

Groove

Sprinkler

Copper , Copper Gas

www.kan-therm.com LV 22/09 9737028233 / 9737028233000    

Pilnīga instalācijas multisistēma, kas sastāv no modernākajiem risinājumiem ūdens, apkures, 
tehnoloģisku un ugunsdzēsības cauruļu sistēmu jomā, kas savstarpēji papildinās. 

Virsmu apsilde un dzesēšana,  
automātika

Football 
Stadionu sistēmas

Skapji un sadalītāji

ultraLINE

Push

ultraPRESS


