KPK INFORMATION | NR. 50 | MAR. 2019

PRODUKTNYHED:

LÆS OGSÅ OM:
• Nyt bearbejdningsanlæg
• DM i Skills 4.-6. april
• Run på Fabriksbesøg

Kontakt os og hør nærmere allerede i dag!
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KPK VISION

Slankt design med lavenergi
VISION er vores nye minimalistisk
designede vindue i Træ/Alu med en
smal vinduesramme. VISION er let og
lækkert og giver et stort lysindfald
ind i boligen.

KPK VISION

VISION er et energivindue med en unik isoleringsevne
(U-værdi) på kun 0,68 W/m²K.
VISION er med sit slanke, moderne design velegnet til
de fleste boliger, både nybyg og ved renovering.

KONTAKT
Kontakt os på tlf. 96 70 24 00,
hvis du vil vide mere om KPK VISION.

KPK STANDARD

Læs mere om KPK VISION her:
kpk-vinduer.dk/vision
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OM:
•

Slankt design

•

Unik isoleringsevne

•

Stort lysindfald

•

Alle 10 standardfarver

•

Justerbare hængsler

•

Høj randtemperatur mindsker
kondensdannelse og kuldenedfald

•

Sprosser: 25, 42 og 60 mm med skrå kehl

FAKTA:
•

10 års garanti

•

Energimærke A

•

Materiale: Træ/Alu

•

3-lags glas

•

DVV godkendt

•

Levering: Standard (3-4 uger)

ÅBNEFUNKTIONER:
•

Topstyret

•

Sidehængt

•

Fast ramme

•

Vinduesdøre

U-Værdi

Energiklasse

Eref

Randtemperatur

Bemærkning

0,68 W/m²K

A

+23,9 kWh/m² pr. år

14,5 °C

Bygningsklasse 2020
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INVESTERING I NY TEKNOLOGI
OG DANSK PRODUKTION
Vi har netop investeret i et helt nyt bearbejdningsanlæg, der skal lette
håndteringen, effektivisere og udvide kapaciteten i produktionen.
Der er tale om en CNC-maskine af modellen CML Helios 3453, som
produceres af den italienske leverandør Working Progress.
Produktionschef Jacob Berg Nielsen og hans team har nu gennemtestet anlægget, og det er køreklart til bl.a. at producere KPK VISION.

Foto: Lasse Skov

DM I SKILLS 4.-6. APRIL
Vi er igen i år sponsor for Bygningssnedkerne og
Tømrerne ved DM i Skills. Det er vigtigt at bakke op om
de unge talenter, som skal sikre godt dansk håndværk i fremtiden.
DM i Skills afvikles i og omkring Arena Næstved den 4.-6. april, hvor
omkring 300 unge fra erhvervsuddannelserne vil kæmpe inden for de
forskellige fag om at blive landets bedste. Der er gratis adgang for alle.

RUN PÅ FABRIKSBESØG
Vi har netop afviklet den syvende
og foreløbig sidste udgave af
forårets fabriksbesøg, og der har
været fuldt hus. Vi vil gerne sige
tak til alle, som har brugt det
meste af en dag på at besøge KPK
og få indsigt i vores produktion.
Vi har ikke flere planlagte datoer
i kalenderen, men vi vil altid
gerne have besøg. Kontakt os,
hvis du og dine kollegaer kunne
været interesseret i at komme på
fabriksbesøg.
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