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KAN zaprasza do Poznania
Firma KAN jest producentem nowoczesnych systemów instalacyjnych wodnych
i grzewczych. Naszym partnerom biznesowym i użytkownikom dostarczamy
wysokiej jakości produkty i sprawdzone
rozwiązania techniczne.

KAN
4 oddziały w Europie…
5 oddziałów w Polsce…
19 lat na rynku…
produkty w 23 krajach Europy…
ponad 550 pracowników…
Wysiłki kadry inżynierskiej oraz stała współpraca z projektantami i instalatorami pozwoliły
stworzyć kompletny, uniwersalny i przyjazny
dla użytkownika System KAN-therm. Nasze
produkty mogą być stosowane do budowy

instalacji wody zimnej i ciepłej, centralnego
ogrzewania, ogrzewania podłogowego i ogrzewania powierzchni zewnętrznych.
System KAN-therm oferuje duży wybór niezawodnych sposobów wykonania połączeń:
– KAN-therm Push to rury polietylenowe
o średnicach od Ø12 do Ø32 mm i złączki
PPSU lub mosiężne oraz mosiężne pierścienie;
– KAN-therm Press składający się z rur wielowarstwowych i złączek PPSU lub mosiężnych z pierścieniem stalowym o średnicach
od Ø16 do Ø63 mm;
– KAN-therm Inox składa się z rur i złączek
wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicach od Ø15 do Ø108 mm;

– KAN-therm Steel to rury i złączki wykonane
z wysokiej jakości stali ocynkowanej o średnicach od Ø15 do Ø108 mm;
– KAN-therm PP to rury i kształtki wykonane
z PP-R polipropylenu o średnicach od Ø16
do Ø110 mm.
Podstawowym celem firmy KAN jest świadome
dążenie do uzyskania pełnego zadowolenia
klienta z dostarczanego produktu o najwyższej
jakości oraz wysokiego poziomu obsługi. Dzięki
temu KAN zdobył uznanie i jest postrzegany
jako niezawodny i godny zaufania partner.
Stałą troską firmy jest rozwój i unowocześnianie systemu KAN-therm. Dostarczając klientowi
zawsze produkt realizujący jego oczekiwania
i wymagania.
Potwierdzeniem tych działań jest udokumentowany, wdrożony i w pełni realizowany System

Zarządzania Jakością oparty na normie EN ISO
9001:2000, a jego skuteczność podlega ciągłemu doskonaleniu na wszystkich szczeblach
i fazach procesów firmy.
Grupa KAN ciągle inwestuje w rozwój pionu
produkcji oraz tworzące go wydziały:
– obróbki plastycznej blach;
– obróbki mosiądzu;
– przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym
produkcję PPSU oraz rur polietylenowych;
– narzędziowni;
– wydział pakowania.
Zakupione na te wydziały najnowocześniejsze,
sterowane komputerowo maszyny i urządzenia
techniczne, stanowią gwarancję samowystarczalności produkcyjnej.
■

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska KAN
na Międzynarodowych Targach Poznańskich
Instalacje 2010, 26-29.04.2010, pawilon 5, sektor C, stoisko nr 65.

KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. (85) 7499 200, faks (85) 7499 201
kan@kan.com.pl
www.kan.com.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

