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En alarmerende 
god nyHEd  
til dig og dine  
kunder..!

LæS ogSå:
Yale Doorman 
Træ eller træ/alu
Håndlavet kvalitet
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Lyst til at få noget nyt at tale med dine 
kunder om? Så har vi en nyhed, der 
med sikkerhed giver dem noget at tæn-
ke over - og et par sikre hits, som kan 
gøre en forskel.

På alle områder bliver vi præsenteret for 
elektroniske og smarte løsninger, der gør 
hverdagen nemmer og lettere - og nu er 
turen kommet til vores døre og vinduer.
Selvom døre og vinduer til vores boliger 
traditionelt betjenes manuelt, er der flere 
spændende tiltag undervejs, der kan gøre 
det lettere for os at  komme ud og ind. At 
lufte ud og skærme af. Nye produkter som 
vi aldrig har overvejet, men som vi plud-
selig slet ikke kan forstå, at vi har kunnet 
leve foruden. 
Hos KPK arbejder vi dagligt på at finde løs-
ninger, der gør det nemt. Ikke kun for dig 
som professionel håndværker, men også 

for dine kunder, der jo forventer at du kan  
anbefale nye gode løsninger.
Det nyeste skud på stammen er introduk-
tion af en digital 3-punkts løsning til facade- 
døre. Vi kalder det SMART aflåsning.  Vi er 
ret sikre på, at du vil bryde dig om at til-
byde dette til dine kunder. 
og, nu vi er igang med den gode råd-
givning, så husk at anbefale Træ-alu 
produkter. De er mere populære end no-
gensinde og har store fordele - uanset om 
du skifter alle på en gang eller bare nogle 
enkelte elementer. 
Vil du inspireres lidt? Så tjek historien på 
bagsiden - hvor Morten Larsen fra Måløv 
skiftede de gamle kittede med nye klassik-
kere og fik en superglad kunde.

Rigtig god fornøjelse...



www.kpk-vinduer.dk

Aflåsning af vores huse og lejligheder 
er gået ind i en ny og smart tidsalder og 
nu kan du sælge dette til dine kunder.

Yale Doorman er en elektronisk lås, som er 
et sikkert alternativ til den velkendte me-
kaniske sikring med nøgle.
Yale Doorman er færdigmonteret når du 
får den leveret. En komplet løsning med 
en specialudviklet  3-punkts stanglås med 
3 hage kolver. 

Med Yale Doorman kan du låse og låse op 
med nøglebrik eller med personlig kode.   
og, er det ikke nok, så er det også muligt 
at styre Yale Doorman via en app, hvis 
man anskaffer et Smart-Lock-modul og en 
VBox Mini fra Verisure.

SiKKErHEd
Med Yale Doorman kan sikkerheden 
hurtigt genetableres, hvis en nøglebrik 
mistes. En mistet nøglebrik kan slettes på 
et øjeblik, og bekymringen om, hvor den 
tabte nøglebrik er, eller om den er havnet 
i de forkerte hænder, kan helt elimineres. 
Nøglebrikken er logget ud og sikkerheden 
er genoprettet. 
Tænk hvor nemt det er i forhold til når du 
har tabt en nøgle eller når andre skal have 
midlertidig adgang.

Vil du vide mere så giv os et ring eller se 
mere på www.kpk-vinduer.dk. Du finder 
det hele under NYHEDER.

SMART LØSNINg fra KPK:

Trepunktslås med 
yale doorman  
elektronisk lås

Nøglebrik Set indefra Personlig kode

Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? 
Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen.

Er uheldet ude?
Har en af ungerne mistet sin nøglebrik, og har   de ikke fået oplyst eller kan huske den person- lige kode? Så kan du nu give dem mulighed for at komme ind, selvom du ikke selv er hjemme.  Det kræver kun at de kan få fat på dig på tele- fonen, eller at du sender en sms med koden  til dem. Og den mistede nøglebrik kan du  slette, så snart du er hjemme igen.
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Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. 
Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og 

brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev Tel: 44 54 44 54

email: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk
www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand

An ASSA ABLOY Group brand

Yale Doorman– Din nye elektroniske lås

Design og funktion
Yale Doorman er produceret i et robust design og i et materiale som kan tåle vind og vejr. Der er lys i displayet, så det er uden problemer at betjene Yale Doorman i mørke. Ved ændringer  – eksempelvis hvis en nøglebrik er blevet væk – så er der dansk voice guide, som leder dig igennem hele forløbet. Yale Doorman er designet til at blive brugt. 
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nej vel - og dog. Som håndværker ser 
du nok nemt at det er træ-alu vinduet 
til venstre og træ-vinduet til højre. den 
mest synlige forskel er bundglaslisten. 
Men, selvom de er næsten ens, vil dine 
kunder garanteret altid foretrække 
træ-alu vinduerne. de er både nem-
mere at rengøre og vedligeholde.

Har dine kunder trævinduer i forvejen og 
skal skifte bare et enkelt vindue, så gør 
din kunde en tjeneste og foreslå at skifte 
til træ-alu. Statistikken siger, at de vil blive 
glade for dette.

Med den nuværende prisliste har du 
priserne på både træ og træ-alu med såvel 
2-lags som 3-lags ruder lige ved hånden - 
så det er nemt at vise kunderne hvor lille 
en investering, der skal til, for at udskifte 
til endnu bedre energiløsning med endnu 
mindre vedligehold.

Du kan altiD rekvirere 

yDerligere eksemplarer 

af prislisten. ring på 

96702400 eller bestil  
via hjemmesiDen
kpk-vinduer.dk

KPK anbefaler 
TrÆ-ALU vinduer
Den helt rigtige løsning når din kunde skal 
have vinduer, der er nemme at vedligeholde.

Træ eller træ alu. Kan du se forskel?
Vinduerne set udefra Vinduerne set indefra

Komplet  KPK prisliste  
på både træ og træ/alu

Døre og vinduer
kernefyr                                                                              

Priser ekskl. moms

KPK PrISlISte • kernefyr • maj 2014 • 1. udgave

29 vinduer

40 vinduesdøre
41 døre

3 lags
ruder

 3 vinduer

14 vinduesdøre
15 døre

2 lags
ruder

KPK PRISlISte • TRÆ/alu • maj 2014 • 1. udgave

Døre og vinduertRÆ/alu                                                                              Priser ekskl. moms

27 vinduer

38 vinduesdøre
39 døre

3 lags
ruder

  3 vinduer

14 vinduesdøre
15 døre

2 lags
ruder

Vi giver 

på alle produkter

10 ÅRS 
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Fra gamle kittede til
nye klassikere fra KPK.
Hører du til dem, der tror at KPK vinduer er ren standard til moderne huse, så prøv lige
at kaste et blik på denne flotte patricier-villa i Hellerup. Her har Tømrermester Morten 
Larsen fra Måløv  netop udskiftet de gamle kittede vinduer med vores nye trævinduer 
med smalsprosser.  En løsning der kombinerer det oprindelige udtryk med nutidens 
materialer og samtidig en betydelig energimæssig forbedring fortæller Morten Larsen.

“Det var vigtigt at bevare husets charmerende 
ydre med de helt specielle sprosser. Tænkte 
at det ikke var en helt nem løsning at få udført 
med moderne energiruder med varmekant 
og sprosser - og jeg tvivlede selv på, at det var 
muligt at producere dem med den 25 mm alu-
sprosse som KPK benytter på den udvendige 
side. Men jeg må indrømme at jeg er meget im-
poneret af det håndværk der er udført på fabrik-
ken. Min kunde er fuldt tilfreds med at vi har ramt 
det originale udtryk så godt – og hun sidder aller-
ede og nyder at se ud fra den varme stue”.

Hos KPK er vi faktisk lidt stolte af at kunne hjælpe 
Morten Larsen til en god løsning, der både til-
fredsstiller slutbrugerens ønske til udseendet og 
energi - og Morten Larsens forventninger til den 
håndværksmæssige kvalitet. 

Sidder du med opgaver der er lidt ud over det du 
finder i vores prisliste, skal du ikke tøve med at 
kontakte os. Vi sidder klar på 96702400 - og vil 
gøre alt hvad vi kan for at dit projekt bliver en 
smuk løsning.


