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Funkcjonalność do potęgi

Kolejnym atutem szafek SLIM jest łatwość i da-
leko idąca intuicyjność podczas prac montażo-
wych. Zostały one zaopatrzone w system piono-
wej regulacji frontu, który pozwala na zmianę jego 
położenia przez cały okres eksploatacji, a tak-
że regulację głębokości, umożliwiającą montaż 
standardowych rozdzielaczy oraz tych wyposa-
żonych w pompowe grupy mieszające.
Kolejnym wyróżnikiem szafek SLIM jest funkcja 
Move&Lock. To konstrukcja śrub mocujących 
rozdzielacz, dzięki której możliwe jest ich dowol-
ne pozycjonowanie na szynie montażowej, bez 
ryzyka jej przesunięcia. Na szafce znajdują się 
również specjalne znaczniki mini i max, określa-
jące całkowitą grubość wykończonej posadzki,  

co z pewnością okaże się bardzo pomocne pod-
czas pracy wykończeniowych.
Szafki z rodziny SLIM zmieniają spojrzenie użyt-
kowników na estetykę i funkcjonalność syste-
mów instalacyjnych. Tego typu rozwiązania łą-
czą bowiem w sobie design i walory użytkowe, 
pozwalając ukryć problematyczne pod wzglę-
dem estetycznym elementy, a jednocześnie za-
pewnić do nich łatwy dostęp.

design i uniwersalność

Szafki SLIM znajdujące się w portfolio KAN – pol-
skiego producenta innowacyjnych systemów in-
stalacyjnych, stanowią nowoczesną odpowiedź 
na dzisiejsze oczekiwania inwestorów. Łączą bo-
wiem aspekty funkcjonalne z najwyższym pozio-
mem estetyki. Jest to możliwe dzięki unikalnej, 
bezramkowej konstrukcji, która pozwala dosłow-
nie schować szafkę w ścianie.
– Oferowane przez nas szafki dostępne są w dwóch 
opcjach – SLIM, dedykowanej rozdzielaczom c.o. 

oraz wersji SLIM+ przeznaczonej dla instalacji płasz-
czyznowych z elementami automatyki – mówi Ma-
riusz Choroszucha, kierownik Działu Doradztwa 
Technicznego Grupy KAN. – Fronty szafek zostały 
fabrycznie zabezpieczone folią ochronną, stano-
wiącą barierę dla uszkodzeń podczas prac mon-
tażowych i wykończeniowych. Jeśli chodzi o uni-
wersalność szafek, w wersji SLIM są one dostępne 
w pięciu, a w wersji SLIM+ sześciu wariantach wy-
miarowych. Dzięki temu inwestor jest w stanie  
z łatwością dopasować jej gabaryty do zastoso-
wanej instalacji.

Instalacje sanitarne spełniają w domach szereg niezwykle istotnych 
ról. Jednak mimo całej gamy funkcjonalności i ich bezpośredniego 
wpływu na satysfakcję z użytkowania przestrzeni użytkownik z reguły 

stara się je ukryć. Aby nie 
wpływać niekorzystnie na 
estetykę przestrzeni, należy 
zrobić to jednak w sposób 
przemyślany, pamiętając także 
o tzw. rewizji, a więc łatwym 
dostępie do schowanych 
urządzeń i systemów.  
Czy można to zrobić  
z klasą? Zdecydowanie tak. 
Odpowiedzią są bezramkowe 
szafki z rodziny SLIM 
oferowane przez KAN.

Szafki SLiM i SLiM+ od kaN
Jak coś ukryć, to z klasą! 

Przejdź  Więcej o szafkach

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/news/bez_ramki_lepiej_szafki_slim_i_slim.html
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