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PRODUKTNYHED: 
DREJE/KIP VINDUET

LÆS OGSÅ OM:
Udvidet Quick-levering

Velkommen til ny vindueskonsulent

Kom til Golden League håndbold

Intelligent tilbehør til vinduer og døre
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Nu fås vores træ/alu også som dreje/kip 
element, både som vindue og altandør.
Dreje/kip-produkterne leveres som enkeltfags-
elementer, hvilket gør det muligt at sammenstille dem 
med de øvrige elementer i træ/alu serien. Du kan også 
indbygge dreje/kip i et udadgående træ/alu element.
 
Vores dreje/kip vindue leveres i træ/alu, både i 2- og 3-lags.

Kontakt os og hør nærmere allerede i dag!



KPK UDVIDER DANMARKS STØRSTE 
SORTIMENT INDEN FOR HURTIG-LEVERING 

3 HURTIGE OM KPK 365

KPK Døre og Vinduer udvider konceptet Quick-levering, så du nu kan bestille 
døre og vinduer i samtlige standardfarver på ned til seks arbejdsdages levering. 
Markedets største sortiment inden for hurtig-levering bliver således endnu større.

KPK Døre og Vinduer har i mange år haft det største 
sortiment, når det kommer til hurtig levering af døre og 
vinduer. Det betyder, at du på ned til seks arbejdsdage 
kan få størstedelen af vores produkter leveret, som blandt 
andet omfatter produkter i træ og træ/alu med 2- eller 
3-lags ruder. 

Det sortiment bliver nu udvidet yderligere, så KPK’s Quick-
levering omfatter alle ti standardfarver i stedet for de 
tidligere fem. Hermed kan du i flere tilfælde imødekomme 
dine kunders behov for at få døre og vinduer hurtigt leveret.
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”Quick-levering er utrolig vigtigt for os, da vi ofte håndterer 
mange forsikringssager, hvor det skal gå stærkt. Her bidrager 
et udvidet sortiment til, at vi endnu oftere kan tilbyde en hurtig 
løsning, som gør kunderne glade og tilfredse med handlen”

Jeppe Kuhlmann, JK Byg & Montage, Bogense.

”Hos KPK producerer vi selv alle vores døre og vinduer på 
fabrikken på Mors, og det betyder, at vi har kontrol over hele 
produktionsprocessen. Derfor kan vi også lettere tilpasse os, 
når vi oplever en efterspørgsel i markedet, og det har vi nu 
gjort. Samtidig betyder vores produktion i Danmark, at vi altid 
kan garantere den korte leveringstid – lige meget hvor i landet, 
ordren er” 

Peter Bechmann, Salgschef, KPK Døre og Vinduer
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Hvad er KPK 365? 
En hurtig måde at beregne en pris, sende et tilbud og få overblik 
over dine vinduessager. Og flere features er på vej.

Hvorfor bruge KPK 365? 
For at gøre det lettere for dig ude i marken

Hvordan kommer jeg i gang med KPK 365? 
Kontakt os eller opret dig via dette link: www.kpk-vinduer.dk/kpk365. 
Tag fat i din KPK-konsulent for en demo.



VELKOMMEN TIL NY
VINDUESKONSULENT
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Stærke relationer er alfa og omega i vores 
branche. Sådan lyder det fra Søren Brygger, 
der fra 1. august 2018 er ansat hos os.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at danne relationer til 
kunderne i mit område og bruge min viden til at afdække 
kundernes behov. Det er jeg glad for, at jeg nu får mulighed 
for hos KPK, fortæller Søren Brygger.

KOM TIL GOLDEN 
LEAGUE HÅNDBOLD
Den 27. til 30. september afvikles Golden League 2018, 
hvor de danske håndbolddamer skal op i mod stærke 
modstandere fra Norge, Frankrig og Polen. Turneringen 
afvikles som alle mod alle over tre dage i henholdsvis 
Viborg, Århus og Horsens. 

Vi vil gerne invitere vores kunder til Golden League 
i Århus lørdag den 29. september inkl. et festligt 
optaktsarrangement fra kl. 14.00. 
 
Der vil blive trukket lod om billetterne fredag den 14. 
september, så skynd dig, hvis du endnu ikke har lagt 
et lod i puljen.

Søren Brygger har været i håndværkerbranchen i 
25 år, hvor han er uddannet tømrer og senest har 
arbejdet som salgskonsulent. 
 
Derfor har han et stort kendskab til branchen, som 
han i høj grad kan drage nytte af i sin nye stilling 
som vindueskonsulent. Her får han ansvaret for at 
servicere og rådgive KPK’s kunder i Storkøbenhavn.
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KPK er sponsor for DM i Skills og 
for Justian Raahauge, som 
repræsenterer Danmark inden 
for bygningssnedkerfaget ved 
Euroskills i Ungarn 26.-28. 
september. Det er vigtigt at bakke 
op om de unge talenter, som skal 
sikre godt dansk håndværk 
i fremtiden.

KPK INTRODUCERER 
INTELLIGENT TILBEHØR 
TIL VINDUER OG DØRE

VI STØTTER DET 
GODE HÅNDVÆRK

VI HJÆLPER MED 
DIN MARKEDSFØRING 

Danskerne søger i stigende omfang intelligent tilbehør til 
døre og vinduer, som skal bidrage til at gøre deres liv lettere.

Du kan læse om SMART produkterne her: 
www.kpk-vinduer.dk/smart

Hele 33% vil gerne investere 
i flere internetbaserede 
løsninger til hjemmet, hvis 
det giver styring og kom- 
fort i hverdagen. 
 
Derfor lancerer KPK nu en 
række intelligent tilbehør til 
eftermontering på vinduer og 
døre, som alt sammen kan bidrage 
til at gøre et hjem tryggere eller et 
mere behageligt sted at være.

Lån et udstillingstårn

Vi producerer kundefoldere 
med dit logo

Vi leverer materiale til din 
annoncering
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