
No wo cze sne ogrze wa nie ścien ne lub
pod ło go we, oprócz te go, że ma do star czyć
wy ma ga ną ilość cie pła, mu si też speł niać
czę sto wy ra fi no wa ne wy mo gi co do wa run -
ków i aran ża cji za bu do wy, ro dza jów pod łóg
i uży tych wy kła dzin. Współ cze sna ar chi -
tek tu ra i tech ni ka bu dow la na sta wia bo -
wiem wy so kie wy ma ga nia ta kim sys te mom
grzew czym, zwłasz cza w ła zien kach. Kom -
plet ny sys tem ogrze wa nia płasz czy zno we -
go KAN -therm do sto so wu jąc się do tych
wy ma gań, ofe ru je ca łą pa le tę roz wią zań
mo co wa nia rur i kon struk cji izo la cji (sys te -

my Tac ker, Pro fil, Ra il oraz TBS), umoż li -
wia ją cych w do wol ny spo sób za bu do wę
ogrze wa nych pod łóg i ścian. Dzię ki tej róż -
no rod no ści moż na wy ko nać ogrze wa nie

pod ło go we me to dą mo krą (ru ry za le wa ne
są ja stry chem) lub w za bu do wie su chej (z
pod ło gą „pły wa ją cą” lub na le ga rach). Na
ba zie rur 12 i 14 mm moż li wy jest też mon -
taż kom plet ne go ogrze wa nia ścien ne go.

Pod sta wo wym skład ni kiem sys te mu są
ru ry z po li ety le nu PE -Xc i PE -RT z ba rie rą
an ty dy fu zyj ną o śred ni cach 12; 14; 16; 18;
20; 25 mm oraz ru ry wie lo war stwo we PE -
-RT/Al/PE -HD (14; 16; 18; 20; 26 mm).

Waż nym ele men tem umoż li wia ją cym
roz dział i re gu la cję czyn ni ka grzew cze go są
roz dzie la cze. Tu KAN rów nież pro po nu je
sze ro ki wy bór: od naj prost szych roz wią zań
po no wo cze sne roz dzie la cze z prze pły wo -
mie rza mi i za wo ra mi ter mo sta tycz ny mi. 

Dla mniej szych in sta la cji pod ło go wych
KAN -therm ofe ru je wy god ny i eko no micz ny
mo del roz dzie la cza pę tli grzej nych zblo ko -
wa ne go z pom po wym ukła dem mie sza ją cym.

Do wszyst kich roz dzie la czy moż na do brać
od po wied nią szaf kę na tyn ko wą lub pod tyn -
ko wą, bo ga ta też jest ofer ta po zo sta łych urzą -
dzeń i ele men tów: ter mo sta tów i re gu la to rów,
mie sza czy oraz ar ma tu ry przy łą cze nio wej.

Do dys po zy cji jest też do sko na łe, przy ja -
zne na rzę dzie do szyb kiej kal ku la cji ogrze -
wa nia pod ło go we go KAN -therm - pro gram
KAN Qu ick Flo or, do stęp ny on -li ne na
stro nie in ter ne to wej fir my. 
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