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„Szlachetność” zobowiązuje 

Jednym z podstawowych czynników wpływają-
cych na wytrzymałość i niezawodność rozwią-
zań instalacyjnych są materiały, z jakich zostały 
wykonane. Poszczególne elementy systemów 
wchodzą bowiem w bezpośredni kontakt z różne-
go rodzaju czynnikami, które potencjalnie mogą 
powodować ich niszczenie lub prowadzić do do-
stania się do obiegu niebezpiecznych dla zdro-
wia związków chemicznych. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku systemów wody użytkowej, 
z którą mamy bezpośredni kontakt. 
– Rozdzielacze InoxFlow zostały wykonane ze 
szlachetnej, najwyższej jakości stali nierdzewnej 
– mówi Mariusz Choroszucha, dyrektor Działu 
wsparcia Technicznego Grupy KAN. – Charakte-
ryzuje ją wysoka odporność na jony chlorkowe, 
co jest niezwykle istotne w kontekście instalacji 
wody użytkowej, a także dwukrotnie większa wy-
dajność hydrauliczna, niż w przypadku rozwiązań 
wykonanych z mosiądzu. 
Abstrahując od wytrzymałości i gwarancji bez-
pieczeństwa dla użytkowników, bardzo ważna  
w przypadku rozdzielaczy jest ich funkcjonalność. 
I na tym polu InoxFlow nie ma sobie równych.

wygodna uniwerSalność

Jednym z wyróżników rozdzielaczy InoxFlow, 
jest możliwość obracania belki o 180° bez ko-
nieczności ich demontażu. Zostały także wypo-
sażone w wyjścia na poszczególne obwody (GZ 
¾″ Eurokonus). w kontekście wygody montażu 
warto również podkreślić ich kompatybilność  
z dotychczasową armaturą uzbrojenia KAN-therm 
– redukcjami, odpowietrznikami czy trójnikami. 
– Aby maksymalnie ułatwić pracę inwestorom, 
nasze rozdzielacze mają czytelne oznaczenia,  

w tym m.in. numerację umożliwiającą prostą iden-
tyfikację obwodów czy informację o sposobie ich 
podłączenia – tłumaczy Mariusz Choroszucha – 
InoxFlow charakteryzują również wytrzymałe obej-
my, wyposażone w funkcję tłumienia drgań, które 
gwarantują cichą i dyskretną pracę całej instalacji. 
Od nowoczesnych systemów instalacyjnych na-
leży wymagać więcej. Powinny bowiem łączyć 
w sobie wiele cech, które przekładają się na ich 
użytkowość, niezawodność oraz funkcjonalność. 
Jeśli idą w parze z designem, otrzymujemy roz-
wiązanie na miarę XXI wieku.

Instalacje centralnego ogrzewania, wody użytkowej czy ogrzewania podłogowego łączy jeden wspólny 
element. Mowa oczywiście o rozdzielaczach, od których zależy poprawne i efektywne funkcjonowanie 
systemów sanitarnych. Aby kompleksowo spełniały swoją rolę, powinny charakteryzować się 
wytrzymałością oraz daleko idącą wydajnością. właśnie te cechy wyróżniają rozdzielacze InoxFlow, 
znajdujące się w ofercie KAN-therm.

ROZDZIELACZE KAN-thERm INOxFLOw 
wydajność i wytrzymałość

Jubileuszowa gala Piib

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa 
świętował XX-lecie swojego istnienia uroczysto-
ścią, która odbyła się 23 czerwca w auli Politech-
niki warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był 
Zbigniew Kledyński, dotychczasowy prezes Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Razem z inżynierami budownictwa jubileusz 
świętowali zaproszeni goście, wśród których 
byli przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych, członkowie stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych, reprezentanci zagranicz-
nych organizacji związanych z budownictwem. 
Uczestników gali powitał prof. dr hab. inż. arch. 
Jan Słyk, prorektor ds. Studiów Politechniki 
warszawskiej.

Zbigniew Kledyński, ówczesny prezes PIIB,  
w swoim przemówieniu wskazał na różnorodność  
specjalności techniczno-budowlanych człon-
ków samorządu i wynikającą z tego nieustają-
ca potrzebę szukania wspólnego kierunku oraz 
tego, co łączy interesy wszystkich inżynierów 
budownictwa.
– Miniony czas to w części okres pionierskiego 
przecierania szlaków inżynierskiej samorządności,  
a w całym swoim wymiarze to czas jej ustawicz-
nego uczenia się. W tym miejscu chciałbym zło-
żyć podziękowania organizatorom naszego samo-
rządu, z których wielu już nie ma wśród żyjących.  
To dzięki ich pracy, wierzę w sens samorządno-
ści zawodowej i możemy dziś obchodzić jubileusz 
dwudziestolecia oraz z nadzieją budować nasz sa-
morząd na solidnych fundamentach – powiedział 
Zbigniew Kledyński.
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