
Interesseret?

Vi har efterhånden erfaret, at mange hånd-
værkere gerne vil have mere kendskab til, 
hvordan dansk produktion af døre og vin-
duer foregår i praksis. Derfor holder vi løb- 
ende fabriksbesøg, hvor interesserede kan 
komme og se processen fra start til slut.
Næste fabriksbesøg er fredag den 5. maj, og 
tilbuddet gælder alle interesserede kunder. 
Kommer I 10 personer eller flere, er I meget 
velkomne til at kontakte os. Så kan vi aftale 
netop den dag, der passer jer.

Selvom det har været vinter, så har det 
ikke været en stille tid for KPK. Vi har 
uddannet vores medarbejdere og  
optimeret produktionen. Det er nemlig 
vores medarbejderes viden og kunnen,  
der er med til at sikre, at vi har en  
effektiv og konkurrencedygtig produk-
tion – samt at vores døre og vinduer 
har den ordentlige gode, danske kvali- 
tet, som KPK er kendt for.

Derfor har vi fundet nogle af de gode 
medarbejderhistorier frem, så du kan 
få et kik om bag facaden og møde  
nogle af de mennesker, som har  
hænderne på de døre og vinduer, du 
går og monterer. 
Følg med på www.kpk-vinduer.dk 
eller facebook.

er i fuld gang – 
og det er KPK også

Vidste du, at vi løbende arrangerer fabriksbesøg, hvor vi 
fremviser den samlede produktion af døre og vinduer?

MULIGHED FOR FABRIKSBESØG
DANSK PRODUKTION GIVER

Du har sikkert skiftet til KPK døre og vinduer i mange flotte boliger. 
Hvorfor ikke vise til dine kunder – at du laver godt håndværk?

VIS DIT HÅNDVÆRK
FREM OG VIND

Vi vil også gerne vise alle de flotte resultater 
I går og laver.
Send os et par billeder, hvor du har sat nye 
KPK døre eller vinduer i – på tlf. 2492 6040 
eller til kpk@kpk-vinduer.dk.
Så udvælger vi nogle projekter, og i samar-
bejde med dig og din kunde sender vi en 
professionel fotograf ud og tager nogle  
flotte billeder af boligen – til brug i din og 

vores markedsføring i kataloger, på face-
book, på web osv. Selvfølgelig uden om- 
kostninger for dig!
Vi trækker hver måned to vindere blandt 
alle indkomne forslag om 2 x 2 fl. god rød-
vin. Bemærk, at for hver gang du sender os 
et projekt – får du et lod i lodtrækningen! 
Konkurrencen løber i tre måneder og vin-
derne får direkte besked.

’’Mange håndværkere vil 
gerne have mere kendskab 
til, hvordan dansk produk-
tion foregår i praksis
                                             Peter Bechmann, Salgschef

Foråret

Tilmeld dig på 
www.kpk-vinduer.dk/fabriksbesoeg
Her kan du altid se, hvornår vi 
holder fabriksbesøg næste gang.
Eller kontakt vores salgschef 
Peter Bechmann: Tlf: 9670 2400
Peter.Bechmann@
kpk-vinduer.dk

DELTAG
OG VIND

Vi trækker 
hver måned 
to vindere 
blandt alle 
indkomne 
forslag.
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Han havde brug for at fremtidssikre sig 
uddannelsesmæssigt og begyndte der-
for som voksenlærling. I dag har han titlen 
vindueskonsulent hos KPK og ser klart mu-
ligheden for at komme i lære som spring-
brættet hertil.

- Jeg havde brug for at få noget mere ballast 
i rygsækken. Derfor blev jeg maskinsned- 
kerlærling hos KPK, der virkelig gjorde en  
indsats for at finde en individuel løsning, 
som matchede mine behov. Der var ingen 
tvivl om, at KPK prioriterede uddannelse, 
hvilket også er nødvendigt for at producere 
døre og vinduer i høj kvalitet, forklarer 
Bjarne Josefsen. 

’’KPK gjorde en indsats 
for at finde en individuel 
løsning, som matchede 
mine behov

Foruden de fire produktionsassistentelever 
har vi i gennemsnit seks maskinsnedker- 
lærlinge og en EGU-lærling. En af de per-
soner, der har været igennem et uddan-
nelsesforløb hos os, er vindueskonsulent 
Bjarne Josefsen.

LÆREPLADSER GIVER 
DYGTIGE MEDARBEJDERE

Forslaget blev taget godt i mod, og det er 
nu resulteret i en ny produktionsassistent-
uddannelse med fokus på døre og vinduer. 
Den skal sørge for mere faglært viden i  
vinduesindustrien. 

- Fordelen ved at blive uddannet specifikt  
til vinduesindustrien er, at man får mange  
af de kvalifikationer, som efterspørges i 

moderne vinduesproduktioner og kan  
indgå i flere forskellige nøglefunktioner, 
siger uddannelsesleder Kelvin Jensen fra 
Skive Tekniske Skole. 

Da vi selv gør en stor indsats for at uddanne 
arbejdskraft til produktionen, kommer fire  
af uddannelsens tolv elever også fra egen 
medarbejderstab. 

Direktør i KPK Henrik Nyby 
sammen med Viola Nørgaard 
Madsen, som arbejder i 
produktionen. Hun er en af de 
fire medarbejdere, der netop er 
påbegyndt den nye uddannelse 
som produktionsassistent.

Uddannelse er vigtigt for at kunne producere døre og vinduer i høj kvalitet. 
Derfor tog KPK kontakt til Skive Tekniske Skole med forslaget om en ny, 
vinduesmålrettet uddannelse. 

UDDANNELSE 
SIKRER DØRE OG 
VINDUER I HØJ KVALITET

Om produktions- 
assistentuddannelsen
•  Skræddersyet til dør- og  
 vinduesindustrien.
•  12 elever påbegyndte  
 uddannelsen i januar 2017.
•  Varer to år. 
•  Udgør trin 1 af den fulde  
 maskinsnedkeruddannelse. 
•  Giver merit, hvis man senere  
 ønsker at læse videre.

Læs mere på 
www.kpk-vinduer.dk/pa-nyhed

Bjarne Josefsen, 
KPK Vindueskonsulent 
– Vestjylland
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Vinder af bygningssnedkerfaget til DM i Skills, Frederik Riber, 
er i lære hos vores kunde Tømrermester Madsen A/S i Præstø. 
Derfor aflagde vores vindueskonsulent Peter Rødtjer ham et besøg.

FREDERIK LEVEREDE 
GODT HÅNDVÆRK 
TIL DM I SKILLS

Godt håndværk er blandt vores nøgleord, 
og det var præcis, hvad 19-årige Frederik 
Riber leverede til DM i Skills i år. 
Han byggede en talerstol, der banede vejen 
til guldmedaljen og WorldSkills i Abu Dhabi 
til oktober. Derfor tog vores vindueskon- 
sulent Peter Rødtjer til Præstø for at lykke- 
ønske ham. 

Hos os er det nemlig vigtigt at vise, at vi 
støtter det gode håndværk. DM i Skills er et 
fantastisk arrangement, der sætter fokus på 
unge menneskers gå-på-mod og impo- 
nerende færdigheder i mange forskellige 
genre. Derfor er vi selvfølgelig også spon- 
sor, når arrangementet næste år afholdes i 
Herning. 

KPK Vindueskonsulent for 
Hovedstadsregionen, Peter 
Rødtjer, besøgte Frederik med 
en gave i form af en elektronisk 
afstands-, vinkel- og varmemåler, 
der skal støtte Frederiks gode 
håndværk i fremtiden
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 Fakta
Fri højde + bredde = mindst 1,5 m.
Højde min. 0,60 m. 
Bredde min. 0,50 m.
Fra gulv til underkant af 
redningsåbning = max. 1,2 m.

Her er en kort gennemgang af reglerne. Du 
kan læse mere på vores hjemmeside på: 
www.kpk-vinduer.dk/redningsaabning.
Redningsåbninger skal være lette at betjene 
og kunne fastholdes i en stilling, så der er fri 
passage både indefra og udefra. 

Beboelsesrum og køkkener i selvstændige 
rum skal have redningsåbninger direkte til  
det fri enten som vindue, dør eller lem. Red- 
ningsåbningen kan dog udelades, når der 
gennem 2 døre fra rummet er redningsmu-
lighed gennem andre rum.

Sådan måles fri højde og bredde

VI ER HÅND-
VÆRKERENS 
FORETRUKNE 
PARTNER

KPK er ikke kun god kvalitet 
og høj leveringssikkerhed. 
Vi tilbyder også:

•  Quick levering på 6 dage, når det  
 virkelig skal gå stærkt
•  Lokal konsulent, du altid kan  
 ringe til
•  Dansk produktion
•  Ordentlig levering
•  Trykt prisliste, der gør det hurtigt  
 og nemt for dig at regne en pris
•  Hjælp til markedsføring – f.eks.  
 udstillingstårn, din egen kunde- 
 folder med logo, online prøverum  
 osv. 

Du kan læse mere på: www.kpk-vinduer.dk/dm-i-skills 

REGLER FOR
REDNINGSÅBNING
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Selvom du er en lille kunde hos KPK, så er du en vigtig kunde. Sådan 
lyder det fra Steen Jacobsen, der fra 1. februar 2017 er ansat hos os. 

Han er tidligere tømrermester og har drevet 
selvstændig virksomhed i 23 år, hvor han 
selv har handlet meget med KPK. Derfor  
har han også et bredt kendskab til KPK’s 

produkter, hvilket er en stor fordel, når 
han skal rådgive og præsentere dem 
for dig. Nu skal han være vindueskon-
sulent på Vest/Sydsjælland og øerne. 

- KPK er en virksomhed med høj dansk 
kvalitet, hvor alt bliver gjort med ordent- 
lighed. Samtidig er alle kunder vigtige, 
hvilket også var blandt grundene til,  
at jeg søgte stillingen, siger Steen 
Jacobsen.

#MEDHOLDETICENTRUM

’’KPK er en virksomhed  
med høj dansk kvalitet, 
hvor alt bliver gjort  
med ordentlighed

EM i Sverige i december gik over for- 
ventning – og pigerne kvalificerede sig 
direkte til VM i Tyskland i år. KPK var med  
hele vejen, og på vores Facebook-side 
var der rigtig god stemning. Det bety-
der desuden, at kvalifikationskampen i 
juni er skiftet ud med en landskamp 
mod Tyskland. Der er vi selvfølgelig 
også med og hepper på pigerne igen.

Vi hører fra flere og flere af vores kunder, 
at det er blevet nemmere at præsen-
tere KPK Døre & Vinduer for slutbrug-
erne, da de har hørt om KPK før. Og det 
er lige netop derfor, vi valgte at gøre 
det – for at det skulle blive nemmere 
for dig at sælge vores døre og vinduer!

HÅNDBOLDSPONSORAT 
GIVER VÆRDI

Landskamp 
mod Tyskland
torsdag den 
8. juni 2017
Ceres Arena 
i Aarhus

NY VINDUESKONSULENT
VI HAR BUDT VELKOMMEN TIL

’’Det er efterhånden 
blevet ret godt kendt, 
at KPK er sponsor for 
håndboldlandsholdet                    

                             Peter Bechmann, Salgschef

Steen Jacobsen, 
KPK Vindueskonsulent – 
Vest/Sydsjælland og øerne
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