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SOMMERVEJR ER VINDUESVEJR
ER DU KLAR TIL AT TEMPERATUREN STIGER I DIN ORDREBOG?

LÆS OGSÅ:

KPK prislisten
6 gode grunde 
Klar til BR15
Mega brede foldedøre
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Taler du med dine kunder om 
vejret? Det burde du måske. 
For en gangs skyld, giver det 
nemlig rigtig god mening - 
helt ned på bundlinien.

Kære kunde. Vi håber du er kommet
godt igang med sommer-sæsonen - 
og at du også nyder at montere døre 
og vinduer.

Vi vil gerne gøre vores til at du får flere
ordrer og tilfredse kunder. Derfor har
vi samlet nogle nyheder og spæn-
dende informationer som vi håber du

kan bruge i dit daglige arbejde. Denne
gang handler det om BR15, nye fold-
edøre i store bredder og en række 
stærke fordele for dig, når du handler 
med os.

Vi håber at du vil bruge 10 minutter på
at kigge på det - og så glæder vi os til
at høre fra dig, hvis du har spørgsmål.
Du er altid velkommen til at ringe til
os eller kontakte din lokale konsulent,
der gerne kigger forbi.

God fornøjelse.

NYE VINDUER PÅ 
DØLLEFJELLE MUSSE 
MARKED?

Kan man sælge danske kvalitetsvindu-
er på et kræmmermarked? Ja, det kan 
man faktisk. Ihvertfald hvis man spørg-
er Jakob Tvede fra 2T Byg i Sakskøbing.

“I bund og grund handler det jo om at 
være synlig og tilstede der hvor kunderne 
er” fortæller Jakob Tvede fra 2T Byg i 
Sakskøbing. “Så derfor gik turen igen i år 
til Dølle Fjelle Musse Marked ...hvor vi igen 
i år havde en stand med masser af inter-
esserede kunder. Det virker måske umid-
delbart lidt sjovt,  men den store stand 
fra KPK giver masser af synlighed - og de 
potentielle kunder, der kommer her, har jo 
god tid og er i godt humør. En perfekt situ-
ation, hvis man vil præsentere mulighed-
erne for at få nye døre og vinduer med 
energibesparelser. Det tager jo lidt tid ...og 

så er det rart at de bliver stående og lytter 
interesseret ...også selvom vejret ikke var 
med os i år”.

Kunne du tænke dig at gøre noget tilsva-
rende, så kontakt din KPK-konsulent. Vi 
støtter meget gerne din salgsindsats, hvis 
det er muligt.

Vi ønsker jer en 

rigtig god sommer

Husk vi holder ferielukket i 

uge 29, og sidder klar ved 

telefonerne igen i uge 30. 

Rigtig god sommer!
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HER FÅR DU
GODE GRUNDE 
TIL AT VÆLGE KPK  
Når vi påstår, at vi er de danske håndværkeres foretrukne
leverandør af døre og vinduer, så er der noget om snakken. Hvert
år leverer vi tusindevis af produkter i ordentlig kvalitet ...plus en
vifte af praktiske ting, der gør salget og handlen lidt nemmere:

- dansk produceret
- lokale konsulenter
- QUICK-levering
- prisliste
- online prøverum
- levering egne vogne
- støtter din markedsføring

Vil du vide mere, så tjek kpk-vinduer.dk eller kontakt din lokale
konsulent. Han kommer gerne på besøg hos dig.

ER DU KLAR TIL BR15?  
DET ER VI.  MED KPK OPFYLDER 
DU ENERGIKRAVENE I BR 15.

Det er ifølge bygningsreglementet BR15 pr 1. juli 2016 ikke tillad 
at levere vinduer med en energiklasse lavere end B. Heller ikke 
ved udskiftning i ældre boliger.

KPKs vinduer med:
• 2 lags ruder opfylder energi B kravene
• 3 lags ruder opfylder energi A kravene

Så enkelt er det.

Faglighed og god kvalitet vil altid være vores varemærke.
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DET ER STØRRELSEN DET KOMMER AN PÅ!
VI HAR UDVIDET RAMMERNE, SÅ DU NU KAN FÅ ENDNU BREDERE FOLDEDØRE

Foldedøre er populære som aldrig før og vi får jævnligt forespørgsler på ekstra bredde til cafeer og private, der ønsker en helt åben 
facade - typisk ud til en terrasse. Det har vi nu gjort noget ved. Max formatet er blevet større og du kan nu tilbyde foldedøre helt op 
til 7 meters bredde. Vil du vide mere så giv os et ring eller kontakt din lokale salgskonsulent.

MERE SPÆNDING PÅ PROGRAMMET!

VI KOMMER GERNE 
OG BESØGER DIG!

KPK Døre & Vinduer er blevet hovedsponsor for kvinde-
landsholdet i håndbold - for at skabe endnu mere kend-
skab til vores produkter. Vil du med til kamp, så hold 
øje med vores hjemmeside. Vi laver billetkon- 
kurrencer til kampene i oktober. Så hold øje  
med vores hjemmeside

KPK HAR KONSULENTER I HELE LANDET

Der er mange penge at spare - og endnu flere at tjene, hvis man 
har helt styr på alle de faglige detaljer. Derfor har vi fagkonsul-
enter, som altid gerne mødes med dig, hvis du har brug for det. 
De er uddannede håndværkere med års erfaring og står altid klar 
med gode råd og vejledning. Uanset om det er en stor eller lille 
ordre. Lyst til et besøg? Så bare ring 96 70 24 00.

KPK PRISLISTEN 2016 ER 
UDKOMMET MED BR15 
OPDATERET INDHOLD

Vores nye prisliste er nu på gaden med opdaterede BR15 priser, 
hvor vi har løftet vores 2-lags glas til energi B kravene og 3-lags 
glas til energi A kravene. Brug prislisten når du er hos din kunde 
Så du kan afslutte ordren på stedet. 

Du kan bestille prislister og øvrigt salgsmateriale på vores hjemmeside.

#med holdet i  centrum


