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płaszczyznowego, czyli podłogowego, ściennego 
lub sufitowego. Wszystkie produkty objęte są 10-let-
nią gwarancją.
Dzięki temu inwestor, a także instalator, używa w ca-
łej instalacji elementów jednego producenta, unika-
jąc tym samym problemów związanych z ewentual-
ną obsługą roszczeń reklamacyjnych. 

Nowości KAN-therm

Stałym klientom, którzy znają naszą ofertę i współ-
pracują z firmą KAN od lat, wykorzystując produkty 
Systemu KAN-therm, zaprezentujemy ostatnio wpro-
wadzone nowości. Nowe tworzywowe pierścienie 
nasuwane PUSH, wykonane z bardzo wytrzymałego 

Jeśli jeszcze nie znasz oferty Systemu KAN-therm, 
przedstawimy szeroką gamę technicznych rozwią-
zań instalacyjnych, którymi zaskoczysz nawet naj-
bardziej wymagających klientów. 
Tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, nowoczesne 
grzewcze i chłodzące instalacje podłogowe, ścienne 
i sufitowe, a także instalacje technologiczne, prze-

mysłowe i przeciwpożarowe to najczęstsze zasto-
sowania naszych produktów. System KAN-therm 
Push/Push Platinum, Press LBP, PP, Steel & Inox to 
seria kompletnych produktów, z pomocą których 
zrealizujesz każdą inwestycję. System KAN-therm 
Tacker, Profil, Rail, TBS oraz Wall to rurowe rozwią-
zania instalacyjne do ogrzewania lub chłodzenia 

Czy w trakcie swojej pracy spotykasz wymagających 
inwestorów? Czy dla realizacji zleceń potrzebujesz szerokiego 
wachlarza rozwiązań technicznych? Czy interesują Cię 
profesjonalne produkty o wysokiej jakości? Czy potrzebujesz 
wsparcia technicznego w trakcie przygotowania i realizacji 
inwestycji? Czy klienci oczekują od Ciebie gwarancji na 
zainstalowane produkty? Jeśli odpowiedziałeś „tak” na chociaż 
jedno z powyższych pytań, odwiedź nasze stoisko podczas 
tegorocznych targów Instalacje 2018!

System KAN-therm – 
instaluj z gwarancją

Śrubunek tworzywowy Pierścień PVDF

KAN-therm 
pawilon 4, stoisko 9

INStALACJe 2018

mobilne Centrum Szkoleniowe
stanowisko 11 

(pomiędzy 4 a 10 pawilonem)

INStALACJe 2018

Aby być jeszcze bliżej Ciebie, na targach Instalacje 2018 zainaugurujemy ogólnopolski 
program pod hasłem „Rura i w drogę” dedykowany wszystkim wykonawcom.  
Dzięki naszemu profesjonalnemu Mobilnemu Centrum Szkoleniowemu będziemy 
obecni w całej Polsce, promując rozwiązania dostarczane przez System KAN-therm,  
a nasi specjaliści będą wspierać Was w waszej codziennej pracy. Na naszym stoisku 
zaprezentujemy również rozwiązania ułatwiające pracę projektantom instalacji 
wodnych i grzewczych. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi programami 
firmowymi KAN OZC, KAN C.O. czy KAN H20. Projektancie, będziesz mógł zobaczyć 
jakie nowe możliwości dają Ci te programy lub zapoznać się z naszymi rozwiązaniami 
do projektowania zgodnie z filozofią BIM. Serdecznie zapraszamy.

http://www.instalreporter.pl
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tworzywa PVDF, to jedno z nowych rozwiązań wprowa-
dzonych do popularnego Systemu KAN-therm Push/
Push Platinum. Dzięki nim możliwe jest wykonanie  
w 100% tworzywowego połączenia. Dodatkowo zwięk-
szono bezpieczeństwo montażu i wygodę – lekkie pier-
ścienie łatwiej się transportuje na miejsce instalacji. 
Duże zmiany wprowadzono także w szafkach insta-
lacyjnych, zabezpieczając ich powierzchnię za po-
mocą specjalnej folii ochronnej. To unikalne rozwią-
zanie wprowadzone do oferty Systemu KAN-therm 
chroni powierzchnię szafek przed ewentualnymi za-
nieczyszczeniami i uszkodzeniami w trakcie prac wy-
kończeniowych. Delikatne logo, wykonane techniką 
laserową, podnosi prestiż zainstalowanego produktu. 
Tworzywowy, uniwersalny śrubunek do podłącze-
nia rur do rozdzielaczy to kolejny przykład nowator-
skiego rozwiązania, które pojawiło się w ofercie KAN.  

Uniwersalna konstrukcja umożliwia podłączanie róż-
nych typów rur produkcji KAN (jednorodnych i wie-
lowarstwowych) o tej samej średnicy, przy wykorzy-
staniu jednego rodzaju śrubunka. 

Aplikacje mobilne 

Na stoisku pokażemy Ci, jak profesjonalnie możesz 
obsługiwać swoich klientów, wykorzystując nowo-

czesne, mobilne aplika-
cje KAN-therm. KAN App 
to aplikacja dająca wie-
le różnych możliwości, 
wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługują: 
„Katalog produktów”, 
strefa do elektronicz-
nego zamawiania towa-
rów, a także kalkulato-
ry umożliwiające szybki 
dobór średnic, określe-
nie czasów zgrzewania 
rur i kształtek z polipro-
pylenu czy sprawdzenie 
wydłużeń termicznych 
rurociągów i dobór roz-
miarów kompensatorów 
kształtowych. 
KAN Quick Surface to 
prosta i łatwa w obsłudze 
aplikacja umożliwiająca 
szybki dobór instalacji 
ogrzewania lub chłodze-

nia podłogowego, ściennego i sufitowego. Jej zalety 
docenisz także podczas montażu instalacji. Na pod-
stawie informacji uzyskanych od inwestora na temat 
budynku, możesz szybko dobrać optymalne rozsta-
wy rur i precyzyjnie określić wymagany przepływ 
przez pętle grzewcze lub chłodzące. Od tej chwili re-
gulacja hydrauliczna każdej instalacji będzie dzie-
cinnie prosta i bardzo precyzyjna, a to na pewno do-
ceni inwestor.

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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Rosną ceny mieszkań  
w największych miastach

Ceny mieszkań w największych miastach są wyż-
sze średnio o ok. 4,6% niż przed rokiem – wynika  
z analizy Home Broker oraz Open Finance. Jedno-
cześnie w Polsce ceny nieruchomości rosną najwol-
niej w Unii Europejskiej.
Jak podali analitycy, w ostatnich 12 miesiącach ceny 
mieszkań poszły w górę w 17 z analizowanych miast, 
a w 6 zanotowano spadki. Ceny najbardziej wzrosły 
w Bydgoszczy (10,1%), Rzeszowie (7%), Łodzi (6,3%) 
i Białymstoku (6,2%).
W największych ośrodkach miejskich wahania są 
mniejsze – w Poznaniu ceny mieszkań wzrosły w cią-
gu roku o ponad 5%, w Gdańsku o 4,5%, a w War-
szawie o 3,5%. Ceny spadły m.in. w Krakowie (o 1%) 
oraz w Katowicach (o 2%).
Polskie nieruchomości zaczęły drożeć dość niedaw-
no, dopiero w 2017 roku. Co więcej, u nas wzrosty 
cen nie oderwały się tak mocno od poziomów bez-
piecznych, jak na Węgrzech, w Irlandii, Czechach, Ho-
landii czy na Islandii. W krajach tych nieruchomości 
drożały w ostatnim roku z dynamiką dwucyfrową,  
a w skrajnym przypadku Islandii za dom trzeba dziś 
płacić prawie dwa razy więcej niż 7 lat temu.
- Polska notuje jeden z najniższych wzrostów cen nie-
ruchomości w Unii Europejskiej - mówił w połowie 
lutego br. dyrektor generalny Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich Konrad Płochocki. Według ostat-
nich danych Eurostatu, wśród krajów z największy-
mi wzrostami znalazły się Irlandia, Portugalia, Węgry 
i Holandia. Rok do roku mieszkania podrożały tam  
o ponad 10%.” W trzecim kwartale 2017 roku naj-
większy wzrost cen nieruchomości został odnoto-
wany w Czechach, gdzie przekroczył 12%.
Źródło: PAP
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