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Pohodlný a ekonomicky 
nenáročný systém
Očekáváte komfort, nízké účty za energii, odbornou pomoc při výběru a montáži systému vytápění 
nebo chlazení? Chybí Vám moderní a bezpečné řešení vstřícné pro celou rodinu?
Systém KAN-therm Blue Floor je tu tedy právě pro Vás.
Výhody moderního podlahového vytápění KAN-therm Blue Floor: 
 žádná omezení při navrhování interiéru díky ukrytým prvkům instalovaným v podlaze a bezdrátové regulaci
 možnost snadného ovládání systému vytápění/chlazení prostřednictvím internetu odkudkoli na světě, 
 programy umožňující individuální nastavení v každé místnosti
 příjemná atmosféra díky rovnoměrnému rozložení tepla v celé místnosti a snížení množství prachu v místnosti
 úspory spojené s instalací nízkoteplotních zdrojů tepla
 bezpečnost provozu díky přísné kontrole kvality a testům ve výzkumné a vývojové laboratoři KAN 
 odborné technické poradenství ve všech fázích investice a odborná montáž provedena autorizovaným technikem

* Podmínky poskytování záruky najdete na www.kan-therm.com
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Install your future

TECHNOLOGIE ÚSPĚCHU

SYSTEM KAN-therm
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KAN-therm Blue Floor je kompletní systém
Systém obsahuje všechny prvky nezbytné pro výrobu moderního podlahového vytápění:
1. Trubky a tvarovky v dimenzích 8x1mm, 16x2mm, 17x2mm a 18x2mm z polyethylenu PE-RT s účinnou antidifuzní bariérou. 

2. Široký výběr tepelných izolací. 3. Prvky pro upevnění topných trubek. 4. Pásky a dilatační profi ly. 

5. Široký výběr nerezových rozdělovačů s příslušenstvím. 6. Skříně pro rozdělovače s instalací jak do stěny, tak na stěnu.

7. Moderní prvky regulace a kontroly. 8. Přísady do potěrů BETOKAN.

KAN-therm Hungary Kft.
Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy
tel. +36 30 470 4101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regionální manažer 
tel. +420 776 231 663, e-mail: mkarasek@kan-therm.com
tel. +420 603 156 358, e-mail: lprochazka@kan-therm.com
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