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Dzięki zastosowaniu Systemu KAN-therm Football do budowy instalacji ogrzewania murawy 

boiska, oblodzone, zaśnieżone lub błotniste powierzchnie należą już do przeszłości.

Podgrzewana murawa, wykonana w Systemie KAN-therm Football umożliwia eksploatację 

boiska przez cały rok, minimalizując przy tym ryzyko kontuzji zawodników.

Schemat instalacji podgrzewania murawy boiska piłkarskiego 

1 – Główny kolektor zasilający i powrotny; 2 – Źródło ciepła; 3 – Pętle grzewcze; 4 – Murawa boiska
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Ogrzewanie muraw stadionów spełnia 
następujące funkcje:

zapobiega powstawaniu warstwy lodu 
na powierzchni boiska,
utrzymuje założoną temperaturę 
powierzchni i ją osusza,
umożliwia rozmrożenie powstałej na tych 
powierzchniach warstwy lodu

Wodne ogrzewanie murawy stadionów 
Systemu KAN-therm  to:
  

komfort i bezpieczna eksploatacja
najwyższa jakość materiałów i komponentów
prosty i szybki montaż
kompleksowa obsługa inwestycji
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Kolektor zasilający:

Kolektory (1) standardowo układane są wzdłuż dłuższego boku

boiska (b), w niektórych przypadkach możliwe jest ułożenie 

kolektora wzdłuż krótszego boku boiska (a). Kolektory mogą być 

wykonane z rur polietylenowych lub rur stalowych 

preizolowanych o średnicach 160-180 mm.

W zależności od materiału, rury mogą być łączone poprzez 

zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie z wykorzystaniem kształtek 

elektrooporowych lub spawanie.

Pętle grzewcze wykonywane są z rur polietylenowych, poprzez 

rozłożenie ich, zgodnie z zaprojektowanym rozstawem, 

w warstwie gruntu. 

Kolektory są wykonywane zgodnie z indywidualną 

dokumentacją techniczną na placu budowy lub dostarczane 

jako gotowe segmenty prefabrykowane.

Dla zapewnienia równomiernego rozpływu czynnika na pętle 

grzejne, stosuje się układ Tichelmana zasilenia poszczególnych 

pętli, poprzez odpowiednie zaprojektowanie 

i ułożenie kolektorów.

Pętle grzewcze z odnogami kolektora łączy się łącznikami

z pierścieniem zaprasowywanym Systemu KAN-therm 
Press.

Kolektory mogą być izolowane lub układane bezpośrednio

w obrębie boiska (4) (same stanowią również 

element grzejny).
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Rury grzewcze

Jako materiał rur grzewczych stosuje się wysokiej 

jakości polietylen odporny na podwyższone 

temperatury.

Rury grzewcze układa się bezpośrednio 

w warstwach sypkich zgodnie z zaprojektowanym

rozstawem.
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Głębokość posadowienia rur 
powinna uwzględniać sposób 
pielęgnacji murawy i wykluczyć 
możliwość mechanicznego 
uszkodzenia.

Rury układa się metodą 
zasypywania instalacji.

Czynnik grzewczy

System powinien być zabezpieczony 
przed zamarznięciem. 
W tym celu napełnia się go wodnym 
roztworem glikolu.
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Przekrój płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią naturalną i sztuczną.

a) nawierzchnia naturalna:

1. murawa (trawa naturalna)

2. podkład wymienny

3. rury grzewcze ułożone na określonej głębokości z wyliczonym rozstawem

4. grunt rodzimy

5. drenaż

b) nawierzchnia sztuczna:

1. sztuczna murawa

2. podsypka (np. z piasku i zmielonej gumy)

3. żwir

4. rury grzewcze ułożone na określonej głębokości z wyliczonym rozstawem

5. piasek

6. żwir

7. drenaż

8. grunt rodzimy



Multisystem instalacyjny KAN-therm to szereg nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań 

w zakresie szeroko pojętej techniki instalacyjnej. 

Dlatego też nie mogło ich zabraknąć na najbardziej prestiżowych w ostatnich latach europejskich 

inwestycjach budowlanych - obiektach sportowych na Mistrzostwa Euro 2012.

Firma KAN podjęła wyzwanie, jakie stawiają wykonawcom i producentom materiałów budowlanych 

te najnowocześniejsze w Europie stadiony. 

Na wszystkie obiekty Euro 2012 w Polsce, w tym szczególnie na budowę Stadionu Narodowego 

w Warszawie, firma KAN dostarczyła kilometry rur i tysiące złączek, których użyto do budowy 

instalacji wodociągowych i grzewczych, instalacji technologicznych i ogrzewania płaszczyznowego. 

Również stadiony na Ukrainie (we Lwowie i Kijowie) wyposażone zostały w instalacje 

Systemu KAN-therm.

SYSTEM KAN-therm Realizacje

Stadion "Donbas Arena" w Doniecku

Stadion Narodowy w Kijowie

Stadion Śląski we Wrocławiu Stadion "Arena Lwów" we Lwowie

Stadion Lecha Poznań w Poznaniu

Stadion Narodowy w Warszawie



Segment kolektora PE100 PN25 z 15-ma 

odejściami dla rury fi 25x2,3

Kod Wymiar Długość

PE-000001 Æ180x24,6

cena katalogowa 
netto

8 802,38 PLN/6 m

Tuleja kołnierzowa PE100 PN25 DN150 

w komplecie z kołnierzem galwanizowanym

cena katalogowa 
netto

1 021,15 PLN/kpl.

Kod Wymiar

PE-000004 Æ180x24,6

Opakowanie

kpl.

Listwa do mocowania rur PE-Xc I PE-RT

Kod Wymiar

K-201106 Æ25

Długość

3 m

6 m

Segment kolektora PE100 PN25 bez odejść

Wymiar Długość

PE-000002 Æ180x24,6 6 m

Kod
cena katalogowa 

netto

1 756,57 PLN/6 m

Zaślepka PE100 PN25

Kod
Wymiar Opakowanie

PE-000003 Æ180x24,6 1 szt.

cena katalogowa 
netto

1 626,19 PLN/szt.

Kolanko PE100 PN25 90 st.

Kod Wymiar

PE-000006 Æ180x24,6

Opakowanie

1 szt.

cena katalogowa 
netto

2 248,22 PLN/szt.

cena katalogowa 
netto

14,79 PLN/mb.



cena katalogowa 
netto

26,67 PLN/mb.

Łącznik Press z pierścieniem zaprasowywanym

Kod Wymiar

K-900202 Æ25

Opakowanie

10/60

cena katalogowa 
netto

1,18 PLN/szt.

Szpilka do mocowania listew

Kod Długość

S-000011 40 cm

Opakowanie

dopasowane 
do obiektu

Rura PE-Xc 5-warstwowa

cena katalogowa 
netto

10,04 PLN/mb.

Kod Wymiar

K-100023

Opakowanie

dopasowane 
do obiektu

Æ25x2,3

* Na specjalne życzenie klienta możliwe jest wykonanie kolektora z PE 
   z kształtkami elektrooporowymi lub kolektora z rur stalowych preizolowanych. 

Ceny aktualne na dzień 01.11.2012. Po szczegółową wycenę prosimy 
o kontakt z działem technicznym KAN.



Firma KAN jest producentem nowoczesnych systemów instalacyjnych 
wodnych i grzewczych.

Od ponad 20 lat wdrażamy nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki instalacyjnej oferując produkty wysokiej jakości, 

trwałe i przyjazne dla użytkowników. System instalacyjny KAN-therm zdobył zaufanie branży instalacyjnej w Europie. 

Elementy Systemu KAN-therm produkowane są w Niemczech i Polsce.

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy produkcję złączek PPSU. Rocznie szkolimy 4000 projektantów i instalatorów.

Nasz potencjał to ponad 700 pracowników.

Posiadamy 5 oddziałów w Polsce, 4  w Europie, a nasze produkty eksportujemy do 23 krajów Europy.

Teraz Polska '99
za najlepszy polski produkt

ZŁOTY INSTALATOR '97
za opracowanie i wdrożenie
Systemu KAN-therm

ZŁOTY INSTALATOR '99
za szkolenia specjalistów

ZŁOTY INSTALATOR '02
za opracowanie i wdrożenie
złącz tworzywowych PPSU

Systemu KAN-therm

ZŁOTY MEDAL MTP '06 
za System KAN-therm Press

ZŁOTY MEDAL MTP '02
za 
Systemu KAN-therm

złącza tworzywowe PPSU

ZŁOTY INSTALATOR '08
za szkolenia specjalistów

DZIAŁY SPRZEDAŻY:

SIEDZIBA FIRMY:

Godziny pracy - 08:00 do 16:00

Białystok 
Magazyn centralny
ul. Warsztatowa 1E
15-637 Białystok
tel. 0048 85 73 33 821 do 25
fax 0048 85 73 33 826

Gdynia
ul. Gdyńska 82
80-209 Chwaszczyno
tel. 0048 58 62 94 625
fax 0048 58 62 95 397

Warszawa - Ząbki
ul. Skrajna 3, 
05-091 Ząbki
tel. 0048 22 48 79 516
fax 0048 22 21 38 439
GSM 0048 507 144 450

KAN Sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51

16-001 Białystok-Kleosin

tel. 0048 85 74 99 200

fax 0048 85 74 99 201

e-mail: kan@kan.com.pl

www.kan.com.pl 

BIURA TECHNICZNO-HANDLOWE:

Godziny pracy - 08:00 do 16:00

Białystok 
ul. Warsztatowa 1E
15-637 Białystok
tel. 0048 85 73 33 821 do 25
fax 0048 85 73 33 826

Gdynia
ul. Gdyńska 82
80-209 Chwaszczyno
tel. 0048 58 62 94 625
fax 0048 58 62 95 397

Warszawa - Magdalenka
ul. Wiejska 3a, Magdalenka 
Łazy k. Warszawy
05-552 Wólka Kosowska
tel./fax 0048 22 75 79 871

Poznań
ul. Grunwaldzka 399
60-101 Poznań
tel. 0048 61 61 10 046
fax 0048 61 87 20 937

Tychy
ul. Przemysłowa 55
43-100 Tychy
tel. 0048 32 32 00 046
fax 0048 32 21 90 930


