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Spoločnosť KAN

Od počiatku svojej činnosti v roku 1990 buduje spoločnosť KAN svoje vedúce 
postavenie na hodnotách ako je profesionalita inovácie, kvalita a rozvoj. V súčasnej 
dobe zamestnáva viac ako 1 100 ľudí, má sieť predajných skladov v Poľsku a dcérske 
spoločnosti v Nemecku, Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku a Maďarsku. Produkty 
so značkou KAN-therm sa vyvážajú do 68 krajín sveta, distribučná sieť pokrýva 
Európu, veľkú časť Ázie a zasahuje aj do Afriky a Ameriky.

krajín,  
do ktorých  
vyvážame

zamestnancov 
po celom svete

rokov skúseností  
na trhu s inštalačným 
materiálom

Spoločnosť KAN so sídlom v Bialystoku je 
renomovaným a medzinárodne uznávaným 
výrobcom moderných a ucelených inštalačných  
systémov známych pod značkou KAN.

>30

68

>1100
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FAREBNÝ SYSTÉM

NÁZOV SYSTÉMU
ultraLINE Push ultraPRESS PP Steel Inox

ROZSAH PRIEMEROV [mm] 14-32 12-32 16-63 16-110 12-108 12-168,3

TYP INŠTALÁCIÍ

ROZVODY VODY     

KÚRENIE      
PRIEMYSELNÉ
VYKUROVANIE      

VODNÁ PARA 

SOLÁRNE INŠTALÁCIE  

CHLADENIE      

STLAČENÝ VZDUCH      

TECHNICKÉ PLYNY      

ZEMNÝ PLYN

TECHNICKÉ OLEJE  

PRIEMYSELNÉ  

BALNEOLOGICKÉ  
SPRINKLER,
POŽIARNA TECHNIKA

SNZ, HASENIE POŽIARU

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
A CHLADENIE   
STENOVÉ VYKUROVANIE
A CHLADENIE   
STROPNÉ VYKUROVANIE
A CHLADENIE   
EXTERIÉROVÉ VYKUROVANIE
A CHLADENIE   

V neštandardných prípadoch je nutné overiť podmienky použitia dielov KAN-therm pomocou technických a informačných materiálov alebo stanovíšť technického oddelenia KAN. Prostredníctvom formulára – Otázka na  
možnosť použitia prvkov KAN-therm – vyplnenie a odoslanie základných parametrov plánovanej inštalácie. Na základe zaslaných údajov posúdi technické oddelenie vhodnosť systému na danú inštaláciu. Formulár  
je k dispozícii na webových stránkach. Naskenujte QR kód a rýchlo vyplňte elektronický formulár.

štandardný rozsah použitia
možné použitie - podmienky musí potvrdiť technické oddelenie KAN

Copper Povrchové 
vykurovanie 
a chladenie

Skrinky pre 
rozdeľovače, 
rozdeľovače

Groove Copper Gas Sprinkler 
Steel

Sprinkler 
Inox

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

  

  



  

    

   







 

 

 

 

 

 

Kompletný viacúčelový inštalačný systém pozostávajúci  
z najmodernejších, vzájomne sa dopĺňajúcich technických  
riešení pre rozvody vody, kúrenia, priemyselné a požiarne  
inštalácie.

5
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ultraLINE
INOVATÍVNE a JEDINEČNÉ riešenie na trhu s inštalačným materiálom, ktoré je 
určené pre systémy vnútorného vykurovania a rozvodov vody, ako aj pre špeciálne 
potrubné systémy, ako sú napr. rozvody stlačeného vzduchu.

Jedinečný dizajn a možnosť flexibilnej konfigurácie kompletného koncového 
riešenia poskytuje veľké pohodlie inštalatérom a projektantom. Flexibilita 
konfigurácie systému KAN-therm ultraLINE spočíva v možnosti použitia rôznych 
druhov rúrok s rôznym prevedením tvárnic z mosadze alebo plastu (PPSU)  
a plastových puzdier (PVDF).

KAN-therm ultraLINE je vynikajúcou alternatívou pre vnútorné rozvody vykurovania, chladenia alebo inštalácie 

studenej a teplej úžitkovej vody v bytových domoch. Dostupný rozsah priemerov až do 32 mm zabezpečuje 

flexibilitu pri vytváraní kompletných systémov vykurovania, chladenia a úžitkovej vody v rodinných domoch.

∅14-32 mm

3typy 
rúrok 2materiály 

pre spoje 1konštrukcia 
puzdra

01

04

02 03

05

Flexibilný 
výber  
materiálov

Montáž  
v rozsahu  
270°

Symetrické  
posuvné  
puzdro

Optimalizovaná  
hydraulika

Bez tesniaceho 
O-krúžku
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Push
Systém KAN-therm Push je kompletný plastový inštalačný systém určený pre 
inštalácie vnútorného vykurovania a úžitkovej vody s využitím spoľahlivej, bezpečnej 
a rýchlej technológie montáže, ktorá spočíva v nasunutí mosadzného alebo 
plastového krúžku na povrch tvarovky. Jeho hlavnou výhodou je systém pripájania 
bez tesniaceho O-krúžku.

∅12-32 mm

Spoľahlivosť sa dosahuje vďaka jedinečnému riešeniu – samotesniacemu spoju 
bez potreby tesniacich O-krúžkov. Tvárnice z mosadze CW617N alebo plastu 
PPSU je možné kombinovať s homogénnymi rúrkami PE-RT a PE-X s vnútornou 
difúznou bariérou (päťvrstvové rúrky).

Systém KAN-therm Push je určený pre výstavbu vnútorných rozvodov vody (teplá a studená úžitková voda) na 

vykurovanie a chladenie, predovšetkým pre rozvody v bytových domoch a kompletné inštalácie v rodinných domoch.

01

04

02 03

05

Dva typy  
homogénnych 
rúrok

Široká škála 
náradia

Dva typy  
tvárnic  
a posuvných 
krúžkov

Minimalizované 
tlakové straty

Bez tesniaceho 
O-krúžku
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ultraPRESS

06Kompatibilita

KAN-therm ultraPRESS je najmodernejší kompletný inštalačný systém, ktorý sa 
skladá z viacvrstvových polyetylénových rúrok s hliníkovou vložkou a z PPSU 
alebo mosadzných tvaroviek s priemerom 16-63 mm.

∅16-63 mm

Všetky tvárnice s priemerom 16-32 mm majú jedinečnú konštrukciu „LBP“ 
(Leak Before Press) s niekoľkými inovatívnymi riešeniami, ktoré zvyšujú 
komfort a bezpečnosť montáže a zaručujú správnosť a tesnosť spojov.

Systém je určený pre vnútorné rozvody vody (studená a teplá úžitková voda), ústredné vykurovanie alebo chladenie, 

priemyselné vykurovanie a špeciálne inštalácie (napr. rozvody stlačeného vzduchu).

01

04

02 03

05

Indikátor  
nezalisovaných 
spojov (LBP)

Pohodlná 
montáž

Viacúčelový 
rozsah  
použitia

Bezpečnosť  
pri inštalácii  
a prevádzke

Jednoduchá  
identifikácia  
priemerov  
prostredníctvom  
rôznych farieb  
krúžkov na  
tvárniciach
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KAN-therm PP je kompletný inštalačný systém pozostávajúci z rúrok a tvaroviek  
z termoplastického polypropylénu PP-R (typ 3).

01

04

02 03

05

Univerzálnosť 
použitia

Optimálna 
hydraulika

Široký  
sortiment 
rúrok

Odolné  
spoje

Záruka  
najvyššej  
kvality

Spojenie prvkov systému sa vykonáva objímkovým zváraním (tepelnou 
polyfúziou) s využitím elektrických zváračiek. Táto technológia zvárania vytvára 
jednotné spoje a zaručuje tak výnimočnú tesnosť a mechanickú odolnosť 
vykonanej inštalácie.

Úplná neutralita voči pitnej vode predurčuje systém k použitiu vo vnútorných vodovodných systémoch. 

Vďaka širokej škále priemerov a použitia materiálov odolných voči koróznym procesom je systém KAN-therm 

PP vhodný na vykonávanie vnútorných inštalácií vykurovania a chladenia v rodinných domoch a verejných   

budovách.

PP
∅16-110 mm
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Steel
Kompletný moderný inštalačný systém pozostávajú z rúrok a tvaroviek z vysoko 
kvalitnej pozinkovanej uhlíkovej ocele.

Systém je určený na použitie v interiéri, tlakovo uzatvorených inštaláciách ústredného 
vykurovania, chladenia, priemyselného vykurovania, solárnych, ale aj priemyselných 
inštalácií (napr. vykurovací olej).

Systém KAN-therm Steel sa používa vo viacgeneračných domoch a verejných budovách na inštaláciu nových 

systémov vykurovania. Špecifikácia materiálu a rozsiahly sortiment produktov umožňujú vykonávať kompletné, 

tlakovo uzatvorené inštalácie (bez prístupu vzduchu k inštalačnému médiu).

Vzhľadom na jednoduchú, rýchlu a bezpečnú montáž vďaka preverenej technológii montáže „Press“ (ktorá 

nevyžaduje použitie otvoreného ohňa) sa systém KAN-therm Steel odporúča na výmenu starých, skorodovaných 

oceľových vykurovacích zariadení v bytových budovách.

∅12-108 mm

01

04

02 03

05

Jednoduchá  
a rýchla  
montáž

Odolnosť voči 
vysokému tlaku 
a teplote

Kvalita  
a spoľahlivosť

Estetika  
a odolnosť 
voči korózii

Vysoká  
mechanická  
pevnosť
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Inox
Vysoko odolný inštalačný systém pozostávajúci z rúrok a tvaroviek z vysoko kvalitnej 
nerezovej ocele.

Systém je určený na použitie v typických bytových inštaláciách (vykurovanie, 
rozvody vody, solárne zariadenia) aj v širokej škále priemyselných inštalácií 
(chladenie, deionizovaná voda, stlačený vzduch, oleje, tuky, palivá, chemikálie).

Vďaka použitiu špičkových stavebných materiálov sa systém KAN-therm Inox úspešne používa v mnohých obytných  

a verejných budovách alebo pri výstavbe rôznych priemyselných technologických zariadeniach.

∅12-168,3 mm

01

04

02 03

05

Materiál  
na mnoho 
rokov

Odolnosť  
a univerzálnosť

Špičková  
kvalita  
a estetika

Vysoká  
odolnosť  
voči korózii

Hydraulika 
GIGA
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Groove
Systém KAN-therm Groove sa skladá z tvaroviek a objímok využívajúcich technológiu 
drážkového spoja a je k dispozícii v rozsahu priemerov DN25 až DN300 (na individuálnu 
žiadosť môžeme dodať aj väčšie priemery). Systém sa vyznačuje spoľahlivými spojmi  
a rýchlou, nekomplikovanou a bezpečnou montážou.

Vďaka použitiu najmodernejších výrobných technológií spĺňajú naše výrobky 
najprísnejšie požiadavky a majú národné a medzinárodné certifikáty kvality.

Použitie vysoko kvalitných materiálov, široká škála priemerov a odolnosť voči vysokým tlakom dosahujúcim až 69 barov 

umožňujú použitie systému v inštaláciách na stlačený vzduch, priemyselných aplikácií a ťažobnom priemysle.

∅DN25-DN300 mm

01

04

02 03

05

Široký rozsah 
priemerov

Jednoduchá 
montáž

Testované  
materiály

Výnimočná 
odolnosť

Úplná  
bezpečnosť
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Copper
Systém KAN-therm Copper je moderný inštalačný systém pozostávajúci z vysoko 
kvalitných tvaroviek z medi CU-DHP a bronzu 2.109 s priemerom 12 až 108 mm.  
Použitie technológie pripojenia „Press“ zaručuje nekomplikovanú montáž  
a bezproblémovú prevádzku.

Systém KAN-therm Copper je určený na výstavbu nových inštalácií aj rekonštrukcií 
(stúpačiek a vodorovných rozvodov), vnútorných inštalácií kúrenia, ako aj inštalácií 
teplej a studenej pitnej vody.

Vzhľadom na vysokú kvalitu materiálu použitého na výrobu tvárnic (meď) sa systém KAN-therm Copper odporúča 

najmä na inštalácie v budovách vyššieho štandardu alebo v prípade investícií s vyšším režimom čistoty, ako sú 

inštalácie vykurovania alebo pitnej vody v nemocniciach, laboratóriách, liečebniach a pod.

∅12-108 mm

01

04

02 03

05

Bezpečnosť

Úspory

Jednoduchosť 
a spoľahlivosť

Trojbodové  
zalisovanie 
spoja

Špičková estetika  
a odolnosť voči korózii
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Sprinkler
KAN-therm Sprinkler je protipožiarny inštalačný systém pozostávajúci z rúrok  
a tvaroviek z pozinkovanej uhlíkovej ocele (Steel Sprinkler) alebo nerezovej oceli 
(Inox Sprinkler) v rozsahu priemerov 22-108 mm (DN20 - DN100).

Sprinklerový systém KAN-therm je určený na vnútorné použitie, požiarne 
sprinklerové inštalácie a inštalácie rozvodov k hydrantom. Obidve verzie materiálu 
sú overené a certifikované podľa smerníc VdS na použitie v stacionárnych 
sprinklerových systémoch za bezpečnostným ventilom, v priestoroch s nízkym 
alebo stredným požiarnym nebezpečenstvom (LH, OH1, OH2, OH3 a OH4  
v prípade výstavných sál, kín, divadiel a koncertných siení).

Možnosť použitia systému KAN-therm Steel and Inox Sprinkler v protipožiarnych zariadeniach povoľuje národné 
technické posúdenie vydané CNBOP. Systém KAN-therm Steel Sprinkler je určený na vnútorné zatopené sprinklerové 
inštalácie aj pre vnútorné bezprietokové hydrantové inštalácie s uzatvorenou slučkou, oddelené alebo jednostranne 
napojené na rozvody úžitkovej vody. Systém KAN-therm Inox Sprinkler je určený na vnútorné suché aj mokré sprinklerové 
inštalácie a pre vnútorné hydrantové inštalácie trvalo zásobované vodou.

∅22-108 mm

01

04

02 03

05

Rýchla  
a bezpečná 
montáž

Požiarna  
bezpečnosť

Estetika  
inštalácie

Vysoká  
odolnosť  
voči korózii

Certifikovaná 
kvalita
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Plošné  
vykurovanie  
a chladenie

Systémy nízkoteplotného vodného vykurovania a chladenia, ktoré využívajú  
povrch podlahy alebo stien ako zdroj tepla alebo chladu v miestnostiach.

Systém KAN-therm ponúka celý rad inštalačných riešení pre povrchové vykurovanie  
alebo chladenie: potrubie, tepelné izolácie, montážne prvky, rozdeľovače, 
inštalačné skrinky, riadiaca regulácia.

Optimálna distribúcia tepla v miestnosti umožňuje znížiť teplotu vzduchu pri zachovaní tepelného komfortu, čo 

vedie k zníženiu požadovaného dodávaného tepelného výkonu.

∅12-25 mm

01

04

02 03

05

Estetika  
a komfort  
pri využívaní  
miestnosti

Úspora  
tepelnej  
energie

Jednoduchá 
montáž

Vysoká  
kvalita  
prvkov

Bezpečnosť  
na mnoho  
rokov
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01

04

02 03

05

Drôtové  
a bezdrôtové 
ovládanie

Ovládanie  
pomocou  
aplikácie

Na vykurovanie  
a chladenie

Moderný  
dizajn

Energetická  
efektívnosť

KAN-therm Smart a Basic+ sú dva nezávislé, kompletné regulačné systémy, ktoré 
umožňujú udržiavať tepelnú pohodu v budove pri optimálnej prevádzke zdroja 
vykurovania alebo chladenia a vysokej energetickej účinnosti celého systému 
vykurovania alebo chladenia.

Rôznorodosť riešenia pre technológie vykurovania a v prvom rade riešenie veľmi 
často používaných zmiešaných vykurovacích systémov, napr. podlahové vykurovanie 
kombinované s klasickým radiátorovým vykurovaním, môže aj napriek mnohým 
výhodám viesť bez vhodných regulačných prvkov k značnému nekomfortu. 
Obvykle súvisí s prekurovaním, nedokurovaním alebo nerovnomernou teplotou  
v jednotlivých priestoroch.

Absencia optimálne nastavenej regulácie riadiacej jednotlivé systémy vykurovania môže spôsobiť značné tepelné 

straty (prekurovanie miestnosti) a tým zvýšiť náklady na prevádzku systému vykurovania alebo chladenia. 

Optimálna distribúcia tepla v miestnosti umožňuje znížiť teplotu vzduchu pri zachovaní tepelného komfortu, čo 

vedie k zníženiu požadovaného dodávaného tepelného výkonu.

Regulácia  
riadenia



29SYSTEM KAN-therm

Slim a Slim+

Za svoj názov vďačí tenkej (slim) konštrukcii prednej časti, ktorá je dokonale 
kompatibilná s povrchom steny. Investori určite ocenia jednoduchú a rýchlu montáž bez 
nutnosti použitia ďalšieho náradia a jednoduchý dizajn.

Skrinky sa vyznačujú moderným dizajnom a radom nových riešení uľahčujúcich montáž. Pri vývoji tohto 

inovatívneho riešenia sa spoločnosť KAN zamerala na ešte lepšiu estetiku, rovnako ako na zvýšenú funkčnosť  

a riešenie zachovávajúce estetiku na najvyššej úrovni.

01

04

02 03

05

Ochrana  
povrchu

Funkcia Move 
& Lock

Jednoduchá 
montáž

Prispôsobenie 
hĺbky

Čisté,  
estetické  
povrchy 06 Informácie  

o výške  
podlahy

Osobitosťou vstavaných inštalačných 
skriniek Slim a Slim+ je ich bezrámový 
dizajn vyvinutý dizajnérmi spoločnosti 
KAN.
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Vďaka inovatívnej výrobnej technológii a použitiu nerezového profilu s väčším 
vnútorným priemerom a menšou hrúbkou steny než pri mosadznej konštrukcii 
je hydraulika rozdeľovačov KAN-therm InoxFlow takmer dvakrát väčšia ako pri 
mosadznej verzii bez toho, aby došlo k strate mechanickej pevnosti výrobku.

Všetky rozdeľovače KAN-therm InowFlow majú 10-ročnú záruku na profil rozdeľovača a 2-ročnú záruku na ovládacie 

prvky, regulačné prvky a obehové čerpadlo. Široká škála variantov nových rozdeľovačov KAN-therm InnoxFlow pokrýva  

100 % súčasných mosadzných prevedení rozdeľovačov a časom ich v ponuke KAN-therm nahradí.

Nový rad rozdeľovačov KAN-therm s profilmi  
rozdeľovačov z nerezovej ocele 1.4301.

InoxFlow

01

04

02 03

05

Ušľachtilý  
materiál

Vyššia  
kapacita

Jednoduchá 
identifikácia 
prietoku

Možnosť  
otočenia  
profilu

Jednoduchá 
identifikácia 
okruhov 06 Kompatibilita  

s ostatnými  
riešeniami  
KAN-therm
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Umožňuje zabezpečovať meracie miesta vykurovacieho zariadenia, ako aj zásobovanie 
pitnou vodou v jednej kompaktnej konštrukcii. Systém RMS je inovatívny, kompaktný  
a ponúka veľmi pohodlné technické riešenie, ktoré doposiaľ nebolo na trhu  
s inštalačným materiálom k dispozícii. Dizajn je právne chránený a patentovaný.

Použitie systému RMS umožňuje šetriť čas pri montáži, čo sa prejaví znížením nákladov a rýchlejším dokončením 

budovy a jej následným uvedením do prevádzky. Tento inovatívny produkt je pripravený na pripojenie k vykurovacím 

a vodovodným zariadeniam, čo znamená, že skúšku tesnosti je možné vykonať okamžite. Kompaktná konštrukcia 

založená na ráme s rozdeľovačmi je riešením, ktoré je estetické a funkčné, pretože šetrí požadovaný priestor.

Residential  
Manifold Set 
(RMS)
RMS sú prefabrikované sady rozdeľovačov určené na zásobovanie bytových  
domov studenou a teplou vodou a vykurovacím médiom. 

01

03

02

04

05

Kompaktný 
dizajn

Krátka  
doba  
montáže

Univerzálnosť 
konfigurácie

Úspora  
v oblasti  
bývania

Okamžitá  
kontrola  
tesnosti
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Radiálne  
lisovanie

Náradie

Náradie

Všetky prvky systému KAN-therm ultraLINE je 
nutné kombinovať s použitím špeciálneho náradia. 
Toto náradie je súčasťou ponuky systému.

Jednoduchý a kompaktný dizajn a integrované svietidlo výrazne 
zvyšujú komfort a bezpečnosť práce na stavenisku. Indikátor nabitia 
batérie umožňuje neustále sledovať a vopred pripraviť náradie, takže 
si používatelia môžu podľa toho organizovať a šetriť pracovný čas.

Široký sortiment náradia pre radiálne lisovanie 
vyrobené známymi a renomovanými výrobcami.

Od malých, ľahkých a  kompaktných, po výkonné a odolné s tlakom 
až 100 ton!

PP
Náradie

Okrem rúrok a tvárnic ponúka 
spoločnosť KAN-therm PP širokú 
škálu moderných zváracích nástrojov.

Súpravy náradia s 800W a 1600W zváračkami 
vybavenými zváracími vložkami pre každý priemer 
rúrky.

CopperSprinklerSteel, Inox

ultraLINE

ultraPRESS
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Komplexný  
poradenský  
servis

Podpora pri  
investičnom  
projekte

Materiály  
najvyššej  
kvality
 

Skúsenosti

Bezpečné  
používanie

Systém KAN-therm Football je súprava špeciálne navrhnutých, vybraných a vzájomne  
prepojených produktov, ktoré tvorí kompletnú inštaláciu pre vykurovanie 
vonkajšieho priestoru.

Prvky systému KAN-therm Football sú pripravené na konkrétny investičný 
projekt. Technická dokumentácia sa pripravuje na základe zhromaždených 
informácií o investičnom projekte a požiadaviek investora. Spúšťa proces výberu 
a prípravy jednotlivých produktov. Systém KAN-therm Football je určený pre 
veľkoplošné investičné projekty.

So systémom KAN-therm na vykurovanie športovísk sú teraz minulosťou zľadovatené, zasnežené alebo blatové 

povrchy športovísk. Vykurovanie systémom KAN-therm umožňuje využívať športovisko po celý rok a minimalizuje 

riziko zranenia hráčov.

Football
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Riešenia KAN-therm  
Multisystem využíva mnoho 
výškových budov v Európe

Nachádzajú sa v tisíckach obytných budov, domov, priemyselných a športových 
zariadeniach v mnohých krajinách po celom svete. Už viac ako 30 rokov sú 
voľbou číslo 1 v najprestížnejších zariadeniach.
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Najlepším dôkazom špičkovej 
kvality sú početné projekty  
v rôznych odvetviach  
stavebníctva

Systém KAN-therm je vynikajúcim riešením ako pre nové investičné projekty, 
tak aj pre rekonštruované budovy. Je podporený dlhoročnými skúsenosťami 
a nadšením inžinierov spoločnosti KAN, prísnou kontrolou kvality surovín  
a hotových výrobkov, ako aj účinným rozoznaním potrieb trhu s inštalačným 
materiálom v súlade s požiadavkami udržateľnej výstavby. 
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PRODUKTY SO ZNAČKOU KAN-therm SÚ VYVÁŽANÉ DO 68 KRAJÍN SVETA 
KAN-therm má sieť pobočiek v Poľsku, ako aj v Nemecku, Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku a Maďarsku. Distribučná sieť 

pokrýva Európu, veľkú časť Ázie a aj Afriku a Ameriku.
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Multisystem KAN-therm
Kompletný viacúčelový inštalačný systém pozostávajúci z najmodernejších, vzájomne sa dopĺňajúcich 
technických riešení pre potrubné rozvody vody, vykurovacie inštalácie, priemyselné a požiarne inštalácie. 

PP

Steel

Inox

Groove

Sprinkler

Copper , Copper Gas

Povrchové vykurovanie a chladenie  
Regulácia riadenia

Football 
Inštalácia pre futbalové štadióny

Skrinky pre rozdeľovače,  
rozdeľovače

www.kan-therm.com SK 22/09 9737028240 / 9737028240000
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