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Szafki instalacyjne Systemu KAN-therm, jeden 
z najbardziej popularnych i nieodzownych elemen-
tów instalacji grzewczej czy wodnej to:
• wersja natynkowa oraz podtynkowa,
• możliwość zamocowania rozdzielaczy do ogrze-
wania podłogowego lub do centralnego ogrzewa-
nia (tradycyjnego grzejnikowego),
• rozwiązanie dla każdego – proste i kompaktowe 
lub rozbudowane z możliwością regulacji wysoko-
ści i głębokości, a także miejscem na zamocowanie 
elementów automatyki sterującej.
 
Nowa technologia produkcji, 
najwyższa estetyka wyrobu
 
Dzięki wdrożeniu nowej technologii produkcji sza-
fek instalacyjnych poprawił się – już i tak wyróżniają-
cy nas na tle innych szafek – ich wygląd zewnętrzny, 

jakże ważny dla klienta końcowego. W nowej wersji 
natynkowych i podtynkowych szafek KAN-therm, 
korpus obudowy będzie stanowił jedną, zwartą, mo-
nolityczną konstrukcję. Oznacza to, że gotowy pro-
dukt pozbawiony będzie wyraźnych miejsc łączenia 
(zgrzewania) poszczególnych elementów konstruk-
cyjnych szafki. Zaczep znajdujący się na tylnej ścia-
nie szafki, służący do zamocowania rozdzielacza, 
wykonywany jest bezpośrednio w korpusie szafki, 
poprzez jego odpowiednie wycięcie, a następnie 
wyprofilowanie. Dzięki takiej zmianie, gotowy wyrób 
pozbawiony jest mało estetycznych miejsc przygrze-
wania zaczepu rozdzielacza do tylnej ściany szafki.
Nowa technologia wykonywania zaczepu rozdziela-
cza oraz monolityczna konstrukcja korpusu szafki 
podniosła estetykę nie tylko przedniej, wewnętrznej 
części szafek instalacyjnych, ale także ich „pleców”. 
Dla ułatwienia montażu rozdzielaczy, w obu wersjach 

Szafki instalacyjne oferuje wielu producentów, zarówno tych dużych i znanych na 
arenie międzynarodowej, jak i tych mniejszych o zasięgu lokalnym. Wydawałoby 
się, że wszystkie są bardzo podobne, zarówno pod względem konstrukcyjnym, 
funkcjonalnym jak i jakościowym, ale okazuje się, że tak nie jest – czego dobitnym 
dowodem są nowe wersje szafek instalacyjnych Systemu KAN-therm. 

Nowe szafki instalacyjne 
Systemu KAN-therm

Jeszcze bardziej estetyczne i praktyczne

Powyżej przykład kompletnej szafki przed jak i po zmianie sposobu mocowania dolnej maskownicy

Stara szafka  
wersji natynkowej

Nowa wersja  
szafki natynkowej  

– estetyczne naroże

Stara wersja  
szafki podtynkowej

Nowa wersja  
szafki podtynkowej 
– estetyczne, pełne, 

narożne szafki

Stara wersja szafki natynkowej i podtynkowej
Nowa wersja szafki natynkowej i podtynkowej 

– szeroki zaczep rozdzielacza w konstrukcji 
tylnej ściany szafki

http://www.instalreporter.pl


45s t r.0 9 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Wszystkie szafki Systemu KAN-therm oznaczone 
są dyskretnym logo znajdującym się w górnym pra-
wym rogu drzwiczek, wykonanym za pomocą naj-
nowszych technik znakowania laserowego.
System KAN-therm to gwarancja zastosowania pro-
duktu wykonanego z najwyższą starannością, dba-
łością o każdy, najmniejszy szczegół z materiałów 
o najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowocze-
snych technologii produkcji. Logo na drzwiczkach 
szafek zwróci uwagę użytkowników/mieszkańców 
na zastosowanie tego prestiżowego rozwiązania na 
inwestycji.

szafek tj. natynkowej i podtynkowej, ujednolicono 
także długość samego zaczepu. Każdy górny zaczep 
zostanie wydłużony, tak by odległość jego bocznej 
krawędzi od boku szafki wynosiła ~18 mm dla szafek 
podtynkowych i ~47 mm dla szafek natynkowych.

Estetyczna maskownica

Maskownica to nieodzowny element konstrukcyj-
ny szafek natynkowych. Umożliwia wygodne pod-

łączenie rur do rozdzielacza zamocowanego w szaf-
ce. W starej wersji szafek natynkowych maskownica 
przykręcana była za pomocą wkrętów do konstruk-
cji szafki. 
Nowa konstrukcja przewiduje wykonanie, od we-
wnętrznej strony maskownicy, specjalnych zaczepów 
umożliwiających estetyczne zamocowanie (zacze-
pienie) jej do korpusu szafki. Takim sposobem wy-
eliminowany został mało estetyczny efekt mocowa-
nia maskownicy poprzez wkręty.

Jedyne na rynku szafki instalacyjne  
z zabezpieczeniem powłoki malarskiej!

Wszystkie powierzchnie malowane, w szafkach 
natynkowych oraz podtynkowych Systemu KAN-
-therm, dodatkowo pokryte będą cienką war-
stwą folii. Takie wykonanie szafek, zabezpieczy 
je przed ewentualnym uszkodzeniem powłoki 
malarskiej lub jej zniszczeniem czy zabrudze-
niem, w trakcie wykonywania prac budowla-
no-instalacyjnych.

Po zakończeniu wszystkich prac wykończenio-
wych, folię zabezpieczającą należy zerwać ze 
wszystkich powierzchni szafki, uzyskując efekt 
nowej, pozbawionej rys i zanieczyszczeń po-
wierzchni.
Eleganckie, dyskretne oznakowanie szafek to pod-
kreślenie najwyższej jakości i prestiżu zastosowa-
nego rozwiązania.

Plecy szafki podtynkowej w starym  
(powyżej) i nowym (poniżej) wykonaniu

Maskownica szafki podtynkowej w starym 
(powyżej) i nowym (poniżej) wykonaniu
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