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NYE ENERGIOPTIMEREDE 3-LAGS
VINDUER I TRÆ/ALU
Vi har opgraderet vores 3-lags løsninger, så
de til fulde lever op til de strenge krav, som
markedet efterhånden har til isolering og
energieffektive byggematerialer.
Vinduerne har nu en U-værdi på 0,80 W/
m2-K. Det betyder, at vores A-mærkede
3-lags vinduer nu isolerer endnu bedre.
Tommy Horn Kragh, som sidder i vores
interne salgsteam, er uddannet Glarmester.
Han fortæller: ”3-lags vinduer isolerer bedre
end 2-lags. En tommelfinger-regel siger at
for en beskeden merpris får du 35% bedre
isolering. Dermed sparer dine kunder
penge på varmeregningen. Samtidig øges
komforten og indeklimaet, da det indvendigt er varmere end ved 2-lags vinduer.
Træk og kuldebroer ved vinduet bliver
dermed mindre.”

Vælger du en træ/alu løsning slipper dine
kunder desuden for at male vinduer og får
stadig den rigtige fornemmelse af træet
indvendigt. Tommy afslutter:

’’

En 3-lags træ/alu løsning
vil spare dine kunder både
tid og penge i længden

De nye 3-lags vinduer kan bruges både til
renovering og nybyg, hvor energioptimering er i højsædet.

Læs mere på:
kpk-vinduer.dk/energi

Tommy Horn Kragh,
intern salg

Fakta
Når varm luft rammer en koldere
overflade sker der en afkøling og
luften falder ned af. På kolde
dage kan det næsten følges som
om at det trækker fra vinduet.
Det mindskes betydeligt med
3-lags vinduer.

GULDKORN OM
GLAS OG RUDER
LYDREDUCERENDE VINDUER

Gadestøj

Hvisken

65dB

29dB

Et vindue med almindelig termorude, gode tætningslister og fuger dæmper
lyden med ca. 31 dB. I lydreducerende vinduer er det ene glas lidt tykkere
(asymetrisk glas), og det gør, at rudens lydreduktion ender på ca. 34 - 37 dB.
Karin fortæller: ”Støj fra jernbaner og bytrafik
kan let ligge på omkring 65 dB, og det betyder, at der slipper ca. 35 dB ind i boligen.
Med lydreducerende vinduer kan det komme helt ned på ca. 29 dB, som svarer til en
hvisken. Det betyder en virkelig forbedring
af indemiljøet.”

Sikkerhedsglas
Lamineret glas gør det besværligt for tyven
at komme igennem glasset og ind til låsen.
Karin fortæller ”Når lamineret glas smadres,
holder lamineringen sammen på glasset.
Det betyder også at hvis det går i stykker
ved et uheld, så skærer man sig ikke”, slutter hun.

Hærdet glas – også kaldet personsikkerhedsglas – er specielt anvendeligt, hvis man har
glas, som går ned til terræn.
Som Karin fortæller: ”Det er ofte netop børn,
der kommer til skade ved at løbe eller køre
ind i ruderne med fare for at komme til
skade. Det kan undgås ved at anvende personsikkerhedsglas.”

Døre

Gulv/terræn

Lavtsiddende vinduer

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen kiggede forbi VIP-lokalet og gav en peptalk
inden kampen.
At være hovedsponsor for håndboldlandsholdet har gjort KPK mere kendt blandt slut-

800 mm

Dørlignende partier, skillevægge
300 mm
300 mm

Dørlignende partier, skillevægge

Facader, vægge, skillev

Gulv/terræn
Facader, vægge, skillevægge

FANTASTISK STEMNING
I CERES ARENA
Den 8. juni fyldte de røde trøjer med KPK
logoer godt op i hallen i Aarhus. Næsten
500 kunder og ansatte var samlet til spisning og bagefter til håndbold landskamp
med kvindelandsholdet mod Tyskland.

Vi kan anbefale at bruge personsikkerhedglas
i de skitserede risikoområder.

800 mm

800 mm

1800 mm

Karin Raunsbæk Jensen, Intern
salg, har 15 års erfaring fra
glasbranchen. Hun giver her
et par guldkorn omkring glas.

Lavtsiddende vinduer

1800 mm

Døre

Gulv/terræn

1800 mm

800 mm

1800 mm

Læs mere på:
kpk-vinduer.dk/gode-raad/glas-og-ruder

brugerne, så det er
blevet nemmere for
dig at anbefale KPK
vinduer til dine kunder.
Men det er også en fornøjelse at kunne give
så mange af vores kunder en hyggelig aften
i håndboldens tegn.
Vi glæder os til støtte spillerne til EM-kvalifikationskamp den 27. september i Farum.

Døre og sidepartier

WORLDSKILLS 2017:

DANSK HÅNDVÆRK
PÅ VEJ TIL TOPS
Man kan komme langt med godt håndværk. Det er 19-årige Frederik Riber et
forrygende eksempel på. Til oktober repræsenterer han Danmark og snedkerfaget i WorldSkills i Abu Dhabi.
Sponsoratet skal skabe opmærksomhed
omkring projektet, det gode håndværk og
vise, hvilke spændende udfordringer faget
generelt har at byde på.

Der findes i øjeblikket mange gode håndværkere i Danmark, men det er vigtigt, at
unge i fremtiden også tiltrækkes af faget.
Derfor er KPK sponsor for Frederik Riber,
som har banet sig hele vejen til WorldSkills i
Abu Dhabi.

- Støtten fra KPK er med til, at jeg kan arbejde på fuldtid og dygtiggøre mig frem til
den 14. oktober, hvor mesterskabet går løs.
Jeg er et konkurrencemenneske, som vil
gøre alt, hvad jeg kan for at vinde. Og forhåbentligt kan jeg på den måde være med
til at vise, at vi i Danmark producerer et
håndværk af høj kvalitet, fortæller Frederik
Riber.

’’
Frederik vandt DM
i Skills 2017 som
Bygningssnedker.

Støtten fra KPK er med
til, at jeg kan arbejde på
fuldtid og dygtiggøre mig
frem til den 14. oktober,
hvor mesterskabet går løs

NU SKAL HÅNDBOLD
KVINDERNE IGEN I
AKTION – OG DU KAN VÆRE MED
Du har som håndværker mulighed for at
vinde billetter til håndbold EM-kvalifikationskampen mod Slovenien den 27.
september i Farum Arena.

Vi byder denne gang på en varm ret,
kaffe og kage – samt øl, vin og vand. Der
er også kampoplæg af en spændende
håndboldprofil samt en lækker håndbold t-shirt med i pakken.

Deltag i konkurrencen på: kpk-vinduer.dk/vindbilletter

#MEDHOLDETICENTRUM

FAKTA OM
WORLDSKILLS
•
•
•
•

Afholdes hver andet år
I år er det fra den 14.-19. oktober
76 lande dyster i forskellige fag
Deltagerne er højst 22 år

Se mere på:
kpk-vinduer.dk/worldskills
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KPK’s salgsteam sidder
klar til at hjælpe dig
med dine opgaver.

FAGLIG VIDEN MED
KUNDEN I CENTRUM
I vores salgsafdeling arbejder vi hver dag
på at være håndværkerens foretrukne
vinduesleverandør. Vi bestræber os på at
yde den absolut bedste rådgivning og
service til vores kunder.
Det gør vi blandt andet ved at have fagligt dygtige og kundemindede ansatte.

Vi har desuden den store fordel at have
produktionen lige ved siden af. Det giver
en direkte adgang til viden og teknisk
indsigt, som er uvurderlig i vores branche.
Det er alt sammen med til at give dig som
kunde den rigtige rådgivning til netop
dine opgaver.

De kommer med en faglig ballast som
maskinsnedker, tømrer, glarmester, bygningssnedkere og meget mere.

VI VIL GERNE HØRE
DIN MENING
Måske har du allerede modtaget en mail
fra os – eller også får du en i løbet af de
næste par måneder. Vi vil nemlig gerne
vide, om vi gør det godt nok – eller om
der er noget vi kan gøre bedre. Vi håber
du vil bruge 1 minut på at besvare et par
spørgsmål.
På forhånd tak for hjælpen.
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