
 
 
System KAN w komplecie     
 
 
Firma KAN z Kleosina koło Białegostoku stawia na rozwój w oparciu o 
innowacyjne technologie. Najnowsza inwestycja to światowej klasy linia 
technologiczna do produkcji rur z tworzyw sztucznych.  
 
To nowy etap w historii spółki działającej w branży instalacji wodnych i 
grzewczych, której okrętem flagowym jest system KAN-Therm.  Dzięki 
inwestycji oferta firmy, jako producenta będzie kompletna, uzupełniona o 
najbardziej obecnie poszukiwane przez rynek rury instalacyjne z polietylenu.  
To sprawia, że KAN stał się liderem branży instalacyjnej w Polsce. 
  
Inwestycja w system  
Stworzony przez firmę, stale rozwijany i udoskonalany system rurowych 
instalacji KAN-Therm znany jest  - poza Polską - na trudnych rynkach 
wschodnich. Zdobył też uznanie wymagających odbiorców na zachodzie 
Europy. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania spółki w rozwój i 
unowocześnianie produkcji poszczególnych elementów systemu, co oznacza 
ogromne nakłady na rozwój bazy produkcyjnej. Na początku 2009 roku oddano 
do użytku nowoczesny, rozległy kompleks produkcyjno- biurowy, który 
pomieścił miedzy innymi cztery wydziały produkcyjne i narzędziownię. 
Decyzja o inwestycji w linię technologiczną do produkcji rur z tworzyw 
sztucznych to kolejny etap prorozwojowej strategii.  
 
Jak w szwajcarskim zegarku  
Proces wdrażania nowej produkcji rozpoczął się rok wcześniej od wnikliwej 
analizy dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania rur. Ostatecznie wybór 
padł na renomowaną szwajcarską firmę, która jest liderem w swojej branży. 
Efektem wielu spotkań i konsultacji jest doskonale skonfigurowana linia 
produkcyjna spełniającą najwyższe wymagania w zakresie wydajności i jakości.  
Maszyna jest w stanie wyprodukować ok. 30mln metrów rury rocznie, co 
oznacza, że 16 –miesięczna produkcja wystarczyłaby do owinięcia rurą całej 
kuli ziemskiej. Oznacza to też znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych KAN. 
Zarząd spółki zapewnia, że znajdzie na nową produkcję odbiorców.  
- Jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie maszyny  szczegółowo 
sprawdziliśmy rynek i skalkulowaliśmy opłacalność przedsięwzięcia – mówi 
prezes KAN, Jerzy Kaczan. - Produkcja rury pozwoli na pokrycie własnych 
potrzeb oraz realizację planów rozwojowych sprzedaży.  
 
 



Wszechstronne zastosowanie 
W pełni zautomatyzowana linia umożliwia wytwarzanie rur, wykorzystywanych 
w instalacjach wodociągowych i grzewczych w budownictwie jedno-i 
wielorodzinnym. Na jednym ciągu technologicznym możliwa jest produkcja 
uniwersalnych, najbardziej  poszukiwanych rur wielowarstwowych, a także rur 
jednorodnych.  
Koszt inwestycji to 2 mln euro, które spółka  w całości sfinansowała z własnych 
środków. Wszystko wskazuje jednak na to, że inwestycja szybko zwróci się - 
popularność rur produkowanych z tworzywa nieustannie rośnie, zwłaszcza w 
Europie Zachodniej, co wynika z ich znakomitych właściwości użytkowych i 
wyjątkowo długiego okresu eksploatacji.  
 
 
Jakość pod kontrolą  
Jakość wytwarzanych w KAN rur jest kontrolowana we własnym, doskonale 
wyposażonym laboratorium. Profesjonalna aparatura badawcza pozwala na 
ciągłe monitorowanie procesów produkcji, badanie parametrów technicznych 
rur i ich pracy w instalacjach.  
Rury dodatkowo też poddawane są kontroli laboratoriów zewnętrznych. 
Potwierdzeniem odpowiedniej jakości jest certyfikat niemieckiego instytutu 
Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ), Aprobata Techniczna wydana przez 
ITB oraz pozytywna ocena higieniczna PZH. Produkcja, tak jak cała działalność 
firmy KAN, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001 : 
2000. 
 
Apla:   
Grupa Kan działa na rynku instalacji wody ciepłej, zimnej centralnego 
ogrzewania i ogrzewania podłogowego od 15 lat. Jej sztandarowy produkt to - 
oparty na własnej myśli  technologicznej – system KAN- Therm, pozwalający  
na budowę każdego rodzaju instalacji  wodnej i grzewczej.  Siedziba grupy i 
cała produkcja mieści się w Kleosinie k/Białegostoku; w jej skład wchodzą też 
cztery oddziały handlowe – w Warszawie, Gdyni, Poznaniu i Tychach. W grupie 
pracuje ok. 530 osób, z czego ok. 330 w Kleosinie. Za granicą firma działa 
poprzez sieć własnych oddziałów i lokalnych dystrybutorów w Rosji, Ukrainie, 
Białorusi, Niemczech, Irlandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz 
krajach nadbałtyckich. Ekspansja i ciągły rozwój nowych rynków jest na tyle 
skuteczny, że produkty KAN są już dostępne w Mongolii, Azejberdżanie i wielu 
innych krajach rozwijających się.  
 


