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SYSTEM KAN‑therm

KAN ‑ cégismertető

I n n o v a t í v  f ű t é s i -  é s  v í z r e n d s z e r e k  

A SYSTEM KAN-therm európa egyik elismert gyártója - a használati hideg és melegvíz, 
központi fűtés, padlófűtés, tűzoltó és technológiai berendezésekhez.

A jelenlegi vezető pozíciónkat négy erős pillérre alapozzuk:  -kompromusszumok nélküli minőség,                              
-innovatív megoldások, -sok éves tapasztalat  és a minden szakaszban nyomonkövethető  
professzionalizmus.

A SYSTEM KAN-therm rendszer folyamatos fejlesztése filozófiánk része - minden erőfeszítést megteszünk 
annak érdekében, hogy felhasználóink számára a lehető legmagasabb technikai színvonalú terméket 
biztosítsuk, illetve termékeink megfeleljenek az ezzel kapcsolatos elvárásoknak, biztosítva a használat 
kényelmét, a berendezés tökéletes működését, és ezen keresztűl a teljes biztonság érzését.  
A felhasználók egészségét szem előtt tartva, a legmagasabb minőségű termékeket állítjuk elő, amelyeknek  
a gyártása és alkalmazása teljes összhangban van a természetes környezettel, az emberekkel és 
környezetükkel.

A SYSTEM KAN-therm egy univerzális rendszer víziójának tökéletes megvalósítását jelenti, amelynek  
alapja a KAN tervezői csapatának sokéves tapasztalata és szenvedélye, valamint a használt anyagok 
és a végtermékek szigorú minőségi ellenőrzése. Ezért a KAN-therm rendszer továbbra is vezető 
szerepet tölt be Lengyelországban az épületgépészeti rendszerek között, és egyre népszerübbé 
válik külföldön is. A SYSTEM KAN-therm jelzéssel ellátott termékeket Európa, Ázsia és Afrika közel  
60 országába exportálják.

Az KAN-therm Hungary Kft válasz a kínálat iránti növekvő érdeklődésre Dél- és Közép-Európában. 
A raktár és az új iroda célja nem csak áruraktározás és ajánlatok készítése, hanem az is, hogy 
megkönnyítse a professzionális rendelés kezelést nem csak Magyarország, hanem Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Koszovó, Macedónia, Románia, 
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia irányába is.

A SIKER TECHNOLÓGIÁJA

SYSTEM KAN-therm 
- különdíj: 

Legkiválóbb Minőség Gyöngye
és díjak: 

Quality International Arany Címere 
2015, 2014 i 2013.
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Nyugodt lehet a termékeinket illetően  
– egyszerűen csak működnek

Diszkréten beépítve a falba, a padlóba, vagy elrejtve a szegélyekben folyamatosan szolgálják  
a lakókat minden nap, hideg és meleg víz literjeit szállítva.

A SYSTEM KAN-therm válasz a teljeskörű telepítési igényekre, optimális és átfogó megoldásokat 
kínálva bármilyen beruházásra. Ezenkívül professzionális technikai támogatást nyújtunk minden 
telepítési szakaszban.

A SYSTEM KAN-therm kiváló minőségű csöveket, valamint univerzális és megbízható csatlakozási 
rendszert foglal magában. A csatlakozási technológia és a szerelvények kialakítása biztosítja  
a gyors összeszerelést és garantálja a sokéves hibamentes működést.

A SYSTEM KAN-therm rendszerben készült telepítések láthatatlanok, a kompromisszumok nélküli  
minőség garantálja a falakban, padlókban vagy szegélyekben elhelyezett berendezések teljes  
biztonságát. Ez teszi lehetővé a tervezők és az építészek számára a belső elrendezés szabadságát,  
és a felhasználók számára biztosítja az ily módon létrejött terek kényelmét és esztétikáját.
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Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. 
Antoine de Saint-Exupéry, “A kis herceg”
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Használati meleg és hideg víz rendszerek 
A SYSTEM KAN-therm rendszerek ideális megoldást jelentenek a beltéri vízellátási rendszerek 
teljesítményére, garantálva a melegvíz és a hideg ivóvíz legmagasabb minőségét.

A SYSTEM KAN-therm rendszerrel létrehozott telepítések elsősorban és a leginkább  
a következőket biztosítják:

 — Legmagasabb minőség és megbízhatóság – 10 évig terjedő garanciaidő

 — Több mint 50 év üzemidő, amelyet több nemzetközi teszt is megerősít

 — Az európai kutatóintézetek által ellenőrzött, az ivóvízzel kapcsolatban Ph semleges anyagok

 — Nagy mikrobiológiai ellenállás

 — Felületi leválások kizárása

 — A rendszer csendes működése – vibráció nélkül

 — Gyors, tiszta és megbízható szerelés minősített, engedélyezett szerelők/ vállalkozók által

A modern szerelési módszereknek köszönhetően a KAN-therm rendszer jól bizonyít a lakó épületek 
felújításánál és a kiöregedett, korrodált vízhálózatok cseréje során is.

1. SYSTEM KAN-therm Inox.
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Fűtés és hűtés rendszerek

A fűtési és/vagy hűtési rendszerekhez a SYSTEM KAN-therm rendszer számos megoldást, 
csövet és szerelvényt kínál, melyek külömbözőek anyagukban, felépítésükben és a csatlakozási 
metodusukban. A megoldások széles választékának köszönhetően bármilyen fűtési és/
vagy hűtési rendszert ki lehet épiteni.

A SYSTEM KAN-therm rendszer kínálatának elemei: 

 — Szerelési és anyag megoldások széles skálája

 — Szakmai tanácsadás a beruházás bármely szakaszában

 — Egy esztétikus szerelés felújítások esetén, könnyű és biztonságos telepítéssel

 — Magas minőségű rendszerelemek vonzó árakkal ötvözve

 — A javasolt megoldások magas esztétikája

 — Különböző fűtő- és hűtőközegek szállításának lehetősége

2. SYSTEM KAN-therm Press LBP.
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Sugárzó fűtési és hűtési rendszerek
A KAN cég már évek óta kiemelt figyelemmel fokuszál az innovatív, energiahatékony és ami  
a legfontosabb, a felhasználóbarát padló- és falfűtési illetve hűtési rendszerek meghonosodására.  
A rendelkezésre álló megoldások széles köre, az osztó-gyűjtők, szerelő szekrények és  
automatika elemek gazdag választéka lehetővé teszi a legjobb megoldás kiválasztását,  
ami optimálisan illeszkedik az adott beruházás sajátosságaihoz.

A padló- és falfűtés illetve hűtés jellemzői a KAN-therm rendszerben:

 — Kiváló minőség és megbízhatóság – 10 évig terjedő garanciaidő és 50 év élettartam

 — A szigorú minőségellenőrzésből és a részletes labóratóriumi vizsgálatokból eredő teljes  
körű használati biztonság

 — Teljes komfortérzés az egész helyiségben

 — A lebegő porképződés kiküszöbölése miatti barátságos kiépítés az allergiában szenvedők  
személyek számára

 — Teljesen rejtett megoldások, amelyek biztosítják a belső dekoráció szabadságát

 — Jelentős megtakarítás az alacsony hőmérsékletű hőforrások alkalmazásával  
(hőszivattyúk, kondenzációs kazánok)

 — Könnyű hőmérséklet szabályzás lehetősége a világ bármely pontjáról az internethez kapcsolódó  
intelligens vezérlési automatikával

 — A megoldások széles választéka az épületek sajátosságaira szabva, használaton kívüli épületek  
és külterek esetén is

 — Szakmai tanácsadás a beruházás bármely szakaszában

3. SYSTEM KAN-therm 
Blue Floor.
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Intelligens, vezeték nélküli automatika, 
padlófűtés vezérléséhez
A KAN-therm SMART rendszer egy átfogó, modern helyiséghőmérséklet-szabályozó rendszer, 
amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a Föld bármely pontjáról működtesse  
a fűtést internet kapcsolaton keresztűl – laptop, táblagép vagy okostelefon segítségével.

A KAN-therm SMART lehetőséget biztosít a vezeték nélküli vezérlésre, a hőmérséklet és további paraméterek 
szabályozására, amelyek jelentősen befolyásolják a termikus komfortot az adott helyiségben.  
A kivételesen intuitív rendszer számos további funkcióval rendelkezik, úgy is mint a fűtési és hűtési  
rendszer működési költségének hatékonnysága illetve az energiafelhasználás minimalizálása.

A KAN-therm SMART vezérlés automatikája magában foglalja:

 — A ház belső hőmérsékleti paramétereinek ellenőrzését és változtatásást a Föld bármely pontjáról  
– 100% on-line

 — Felhasználói kényelem az egyszerű applikációkon keresztűl, számítógépről, táblagépekről vagy 
okostelefonokról

 — A rendszer egységessége, mely lefedi úgy a fűtést mint a hűtést

 — Kompatibilítás, amely lehetővé teszi a KAN-therm SMART csatlakoztatásást más épületmenedzsment 
és épület-felügyeleti rendszerekhez, valamint alternatív külső eszközökhöz (például riasztó rendszerhez)

 — A rendszer “tanulási” folyamatából eredő megtakarítások az épület sajátosságai és az ideiglenes 
hőmérséklet csökkenéssel kapcsolatban (akár 20%-os hőenergia megtakarítás is elérhető)

 — Ökológikus megoldás, energiatakarékos részegységek felhasználásával és a rádiós jel teljesítményének 
szabályozására és beállítására szolgáló speciális rendszerrel

3. SYSTEM KAN-therm 
SMART Automatika.
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Telepítés – egy alkotóelem, amelyen nem 
szabad spórolni!
Amikor az emberek építkézésbe kezdenek, csupán nagyon kevesen szentelnek figyelmet a falba és 
padlóba épített rendszerek minőségére. Többnyire a szabad szemmel jól látható alkatóelemekre 
koncentrálunk. Mi ezt egy téves szemléletnek tartjuk és meggyőződésünk, hogy nem szabad az 
előbb említett rendszereken spórolni!

Ez elsősorban víz- és fűtőberendezésekre vonatkozik. Mivel korlátozott a költségvetésünk, 
kénytelenek vagyunk kompromisszumra törekedni, amely lehetővé teszi a költségek 
csökkentését. Azonban ez nem jelenti azt, hogy olcsóbb szerelési anyagokat kellene 
választanunk, sőt, ez a hiba végül sokba kerülhet nekünk!

Hogy miért éri meg kipróbált és megbízható telepítési rendszereket alkalmazni?

 — A megfelelő telepítés általában a teljes befektetés értékének csupán 2% -át teszik ki, ezért erre az  
összegre nem szabad úgy tekinteni, mint amin spórolni lehet. Érdemes tehát más területen csökkenteni 
a kiadásainkat, mert ha a telepítésen akarjuk megtakarítani a költségeinket, akkor az olcsóbb anyagok 
választásával nem nyerünk sokat, viszont rengeteget veszíthetünk.

 — Mindez lefordítva a számok nyelvére: minden megtakarított 1 euró hozzávetőlegesen 5 euró 
többletköltséget generál a mindennapi használat során fellépő hibák és helyreállítási kiadások miatt.

 — Ha a telepítésnél a nem megfelelő minőségű alkatrészeket használjuk fel, akkor a későbbiekben  
a víz jelentős károkat tud okozni (a nedvesség miatt a padlók, falak felújítása, vagy indokolt esetben  
a teljes szerkezet cseréjére is szükséges lehet) és így a javítási munkálatok összege akár a beruházás 
70%-át is elérheti.

 — Sokkal könnyebb lecserélni a csempéket, burkolatokat vagy akár a bútorokat, mint falba vagy a padlóba 
beépített szerevényeket. Amennyiben tehát korlátozott a költségvetésünk, akkor érdemes ezekre 
helyezni a hangsúlyt elsősorban, és csak ezek után foglalkozni a belső berendezésekkel.

Az ár eltérés 1 méter olcsó és 1 méter jó minőségű csőanyag 
között csupán kb. 12 euro cent, 100 m2 padlófűtés esetén ez 

mindösszesen 60 euro megtakarítást jelentene!
* az eltérések országonként és régiónként változhat, kérjük tájékozodjon régiós partnereinknél.

A kényelmünkért cserébe 
összehasonlíthatatlanul nagy árat 
kell fizetnünk a meghibásodás 
megállapításával és elháritásával 
kapcsolatos költségek miatt.
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A minőség ellenőrzés alatt
A SYSTEM KAN-therm rendszer gyártása a modern berendezésekkel felszerelt gyárakban  
a legmagasabb minőségi és technológiai szabványok szerint, a minőségellenőrzés szigorú 
felügyelete mellett történik. 

A gyártási folyamatot valamint a vállalat teljes működését az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer 
ellenőrzi, melynek minősítését az elismert intézmény, a Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 
bocsájtotta ki.

A saját tudományos és kutatólaboratóriumunk alapfelszereltségét képező innovatív és professzionális 
eszközök lehetővé teszik a gyártási folyamatok teljeskörű ellenőrzését és a KAN-therm rendszer gyártott 
alkotó részeinek minőségellenőrzését. A vizsgálati eredményket az európai vezető tanúsító testületek, 
például a KIWA, KOMO, DVGW, SKZ, CSTB mind elfogadják. A gyártott csövek és szerelvények külső 
labóratóriumpokban is ellenőrzöttek, ami biztosítja a termékminőség folyamatos fenntartását a legmagasabb 
nemzetközi elvárásnak megfelelően.

 A KAN labóratóriumának korszerű 
berendezései lehetővé teszik 

a rendszer elemeinek a minőségi 
ellenőrzését a gyártás minden 

szakaszában, a nyersanyagoktól 
kezdve a végtermékig.

 A KAN-therm rendszer rendelkezik 
a széles körben elismert tanúsítási 

intézmények jóváhagyásával.

Szükséges minősítések, hosszú távú garancia
A SYSTEM KAN-therm termékek tanúsítvánnyal rendelkeznek, az összes higiéniai 
követelménynek megfelelnek. Az általunk kínált minden terméknek van megfelelőségi 
nyilatkozata a vonatkozó szabványra vagy a referenciadokumentumként szolgáló 
műszaki jóváhagyásra vonatkozóan.

Technológiáinkat alaposan teszteltük annak biztosítására, hogy az létesítményekben keringtetett ivóvíz 
megfeleljen minden higiéniai követelménynek. Ezért az ételek elkészítéséhez a biztonság mindig garantált.

A legfeljebb 10 éves időszakra szóló anyaggarancia (ami 15 év a Push Platinum System esetében) 
a SYSTEM KAN-therm elemek kiváló minőségének és tartósságának megerősítése. Csak az eredeti 
SYSTEM KAN-therm elemek használata az installációkban és a helyesen elvégzett csatlakozások, 
garantálják a biztonságot és tartósságot, valamint a telepítés sokéves üzemzavartalanságát. 

A garanciális feltételekben rögzitett követelés biztositásához és a garanciális kötelezettség 
helytállásáért a KAN-therm rendszer 7.000.000Eur biztosítási kötvénnyel rendelkezik.
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Műszaki tanácsadás
A kiviteli terv, valamint a megfelelő rendszer-megoldások kiválasztása nagymértékben függ a beruházás  
sajátosságától és a befektető elvárásaitól. Ezért a beruházás megvalósításának minden szakaszában,  
a tervezéstől a telepítésig, szakmai tanácsadást nyújtunk.

Figyelembe véve az egyes ügyfelek igényeit, a folyamatosan fejlődő SYSTEM KAN-therm rendszerrel  
kapcsolatos legfrissebb ismereteinket a vállalkozókkal és a tervezőkkel közösen tartott technikai és  
termékképzéseken osztjuk meg.
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Kivitelezés

A KAN-therm rendszerben gyártott termékek több mint 25 éve működnek a legnagyobb 
lakótelepeken, középületekben, családi házakban, sport- és rekreációs létesítményekben, 
ipari létesitményeknél és gyárakban egyaránt.

A KAN-therm rendszer tökéletes megoldás mind az új beruházások, mind pedig a felújított épületek 
számára, köszönhetően a sok éves tapasztalatnak és a KAN konstruktőrök szenvedélyének, valamint  
az anyagok és végtermékek szigorú minőségellenőrzésének, a telepítési piac igényeinek ismeretében 
és a fenntartható építés elvárásainak megfelelően.

A SYSTEM KAN-therm csúcsminőségű termékei az építőipar számos  
szektorában bizonyítottak.

 1. Országház Parlament 
- Budapest, Magyarország. 

System KAN-therm Steel

2. Maksimir Sajtóközpont  
- Zágráb, Horvátország.

System KAN-therm Press

3. Panel - tömb rekonstrukció  
- Újvásár, Szerbia.

System KAN-therm Press
System KAN-therm Steel 

Smart automatika Podno grijanje

4. Lakópark 
- Budapest, Magyarország. 

System KAN-therm Steel

5. Lakópark - Zágráb, Horvátország.
System KAN-therm Press

6. Népstadion - Varsó, Lengyelország.
System KAN-therm Inox 

System KAN-therm Push  
System KAN-therm PP

7. Porsche kiállitó terem, Niederrhein  
- Moers, Németország.

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

 

8. Old Trafford stadion - Manchester 
United - Manchester, Anglia.

foto © Tom Jeffs. 

System KAN-therm Steel

9. Alexy templom a Metropolita  
Angyali Üdvözlet egyháznak  

- Nyizsnyij Novgorod, Oroszország.
System KAN-therm  

Podno grijanje

10. Vilnius régió közigazgatási épület  
- Vilnius, Litvánia.

System KAN-therm Steel 
System KAN-therm Inox 
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SYSTEM KAN‑therm Europában

BULGARIA

ROMANIA

HUNGARY

Budapest
CROATIA

SLOVENIA

AUSTRIA

SLOVAKIA

POLAND

BELARUS

Kaliningrad

Sankt-Petersburg

Moscow

Ryazan

Voronezh

Kiev

MinskBialystok

Troisdorf

UKRAINE

RUSSIA

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

FINLAND

SWEDENNORWAY

GERMANY

DENMARK

ITALY

FRANCE

ENGLAND

SCOTLAND

IRELAND

SPAIN
PORTUGAL

CZECH REP.

BOSNIA
AND

HERZEGOVINA SERBIA

A
LB

A
N

IA

KOSOVO

MACEDONIA

MONTENEGRO

GREECE

KÉPVISELETI IRODA

PARTNER ORSZÁG

MŰSZAKI ÉRTÉKESITÉSI   
KÉPVISELŐ

LOGISZTIKAI KÖZPONT

  CRO SLO BIH

dtipuric@kan-therm.com
+385 99 768 9399
zjesih@kan-therm.com
+385 99 44 65 440

  SRB MK ALB GR

 
mmarkovic@kan-therm.com
+381 62 545 946

 ALB KOS

fosmani@kan-therm.com
+383 44 400 115

MNE

nmisic@kan-therm.com
+ 38 163 545 942 

BG

gbonev@kan-therm.com
+359 89 954 5349

SK

mforrai@kan-therm.com
+421 917 227 111

CZ

pzemanek@kan-therm.com
+420 722 928 691

 RO MDA

dobejdeanu@kan-therm.com 
+40 799 859 239 
rbratu@kan-therm.com 
+40 743 191 760

HU

acsibran@kan-therm.com
+36 204 169 250
gkovacs@kan-therm.com
+36 304 188 089



www.kan‑therm.com

partner stamp

SYSTEM KAN‑therm
Optimális, komplett multirendszer, amely a vízvezetékek, fűtőrendszerek, valamint  
technológiai és tűzoltó rendszerek terén a legkorszerűbb, egymást kiegészítő  
műszaki megoldásokat tartalmazza. 

KAN‑therm Hungary Kft.
Rozália Park 11-14, 2051 Biatorbágy 
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regional Sales Managers 
tel. +36 204169250, e-mail: acsibran@kan-therm.com 
tel. +36 304188089, e-mail: gkovacs@kan-therm.com

UltraLine

Push/Push Platinum 

Press LBP

Steel

PP

Inox

Groove

Copper

Sprinkler

Padlófűtés és automatika  

Football 
stadion-berendezések

Szekrények és gyűjtő-osztók


