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lubw zabudowie
za|ewane
sqjastrychem)
suche|
(zpod|ogq
|ubna|egarach).
,'p|ywa!qcq,,
jest
Nabazie
ruro średnicy
12 i 14mmmoż|iwy
komp|etnego
teżmontaż
ogzewania
ściennego'
Ze wzg|ędu
nawysokqe|as$czność
i trwa|ość
nada|ą
się do
rurygnewczePE-BTszczegó|nie
plaszczyznowych
w ogzewaniach
stosowania
powierzchni,
takichlakboiskapifkarotwartych
Iodowiska
System
skie,
czyciągikomunikacyjne'
Rurygrzewcze
KAN-themPE-RT
jest
plaszczyznowego
KAN-therm
ogrzewania
pęt|e
przez
pzeznaczenie
co
ze
zawiera
wszystkie
rury kompletny, oznacza,
Ze wzg|ędu
na specja|ne
monteróWuk|adaiących
ceniona
niezbędne
domontażu
sprawnego
i ekoWarunkach
montażu,
np. MN-therm
BIueFIoor
cenowo e|emenĘ
grzewcze
sq konkurencyjne
W różnych
RuryPE-RT w porównaniu
z jużistnie|ącymi
na rynkutzw. nomicznego ogzewania,tl. izolacie,rozdzielacze,
nieogftewanych.
w pomieszczeniach
pzy|qczeniową.
w instala- szafki,
automatykę
i armaturę
W procesie ruramiuniwersalnymi,
stosowanymi
się takżeuzyskaną
charakteryzu|q
g|adkością
aIe
także
inwestozy
i wykonawcy
typu.
Projektanci,
wysokq
ścianek cjachróżnego
bardzo
wyt|aczania
pzyjaznego
produkowane
w
dukozystać
mogq
również
z
nazędzia
(większq
na
BuryMN-therm
PE-RT
są
niżrurPE.X|ubPB),wplywa'|qcą
'l
pneplywu,
i
25
mm
do
szybkiej
kalkulacji
i
doboru
wszystkich
elemena takżemniejszą łm zakresie
średnic:
2, 14,16' 18,20
opory
zmniejszone
pod|ogowego
podatnośó
tów
ogrzewania
KAN-therm,
czy|i
osadów.
i sprawdzajq
sięwe wszystkich
zastosowaniach
nazaIeganie
programu
plaszczyznowego.
MN
onIine
OuickF|oor,
dostępnego na
ogzewania
internetowej
firmyMN.
stronie
Rurvorzewcze

KAŃ-ihermPE-RT

Systemymocowonio

liniarur grzewczych
KAN- rurKAN-Iherm
Nowaniebieska
-thermPE-RTto wyraztendencji
rynkowej, Dostosowując
się do wymagańwspólczetej snelarchitektury
i techniki
system
po|egajqce|
na corazwiększymudzia|e
budowlanej,
mocozawiera
ca|qpa|etę
rozwiqzań
odmianytworzywaw rurowychinstalacjach MN-therm
SYSTEM
KAlv-therm
(systegnewczych
W 2007r. waniarur
i konstrukcli
izolacji
i ogrzewania'
d|awodyużytkowej
udzia|ten wynosi||uż myTacker,
Profi|,
RaiIorazTBS),
Europie
umoż|iwiajqcychKANSp.z o.o.
w zachodniej
podlóg 16-001Bialystok-Kleosin,
ul.Zdrojowa
51
tworzywpolimerowychdowoIny
sposóbzabudowy
wszystkich
ogrzewanych
30 procent
takich i ścian.
Dziękitej różnorodności
ogrzewanie tel 857499200,faks857499201
w techniceinstalacyinej,
stosowanych
(rury e-mail:
pod|ogowe
jakPE-X,PĘPB i innych.
kan@kan.com.pl,
www.kan.com.pl
można
wykonać
mokrq
metodq
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