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1. Producent wyrobu budowlanego: 
  

KAN Sp. z o.o.   

16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51 

Polska 

www.kan-therm.com  e-mail: kan@kan-therm.com 
 

2. Nazwa wyrobu budowlanego:  
 

KAN-therm  System mocowania rur - Osprzęt instalacyjny:  

  

a) Uchwyt mocujący rurę; obejmy tworzywowe z zabezpieczeniem; listwy tworzywowe do mocowania   

rur;  

b) Profile montażowe; wsporniki; łączniki; zamocowania do kształtowników hutniczych WKH oraz  

pozostałe akcesoria układu zamocowań;  

c)   Prowadnica tworzywowa  

d)   Prowadnica metalowa  

e)   Kolanko plastikowe  

f)    Nasadka plastikowa na rurę  

g)   Rozetka maskująca rurę  

h)   Płytki montażowe do podejść do baterii, tworzywowe  

i)    Płytki montażowe do podejść do baterii, metalowe  

j)    Haki plastikowe do rur  

k)   Spinki do mocowania rur  

l)    Siatka z włókna szklanego  

m)  Siatka z drutu stalowego NET  

n)   Przewiązka do łączenia siatek NET  

 

Kod, nr partii, data produkcji umieszczone na etykiecie wyrobu. 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  

 

    Do stosowania podczas wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania  

    grzejnikowego i podłogowego zgodnie z Instrukcją Montażu i Poradnikiem Projektanta i Wykonawcy  

    oraz informacjami zawartymi w katalogach KAN‑therm. 
 

 

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
 

Wymiary, kompletacja i funkcja zgodne z dokumentacją techniczną oraz cechami użytkowymi 

wyszczególnionymi w katalogu KAN. 

 

Określone powyżej wyroby mają niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa są dopuszczone 

do stosowania w budownictwie i są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją 

techniczną producenta.  

 

 

 

5. Informacje dodatkowe:  

Wyroby są oznakowane etykietą identyfikacyjną umieszczoną na opakowaniu zbiorczym;  

http://www.kan-therm.com/
mailto:kan@kan-therm.com
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Wszystkie wyroby są kontrolowane jakościowo zgodnie z wdrożonymi procedurami Systemu 

Zarządzania Jakością 9001, w tym poddawane kontroli końcowej przed przekazaniem do magazynu / 

wysłaniem do Odbiorcy. 

 

Niniejsza deklaracja wydana zostaje zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 na wyłączną odpowiedzialność 

producenta określonego powyżej. 

 

 

 

W imieniu producenta podpisał:  Janusz Żukowski – Kierownik Działu Zapewnienia Jakości 

 

          
Kleosin –  22.06.2021 r.    ......................................... 

   (miejsce - data wydania)                  (podpis) 

 


