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Dannebrogsvinduer og 
-døre fra KPK danner ny 
ramme om Aalborg-palæ

LÆS OGSÅ OM:
• 

•    

• 

•    

•

”KPK planter træer”

Succes med VISION – nu 
også 2-lags Energimærke A

WorldSkills 2019

Nyt showroom

Bæredygtighed

Den bevaringsværdige ejendom, Strøybergs Palæ, 
har gennemgået en omfattende totalrenovering.
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TV2 og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om 
indsamlingsshowet ”Danmark Planter Træer”, som har til formål at engagere 
hele landet til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at plante en 
masse træer, som bliver til skove til gavn for mennesker, natur og dyr.

KPK støtter indsamlingen og vil i perioden op mod showet sætte særligt 
fokus på klima og bæredygtighed.

Den herskabelige ejendom har netop gennemgået en 
omfattende totalrenovering med ny tagkonstruktion, 
genopbygning af de eksisterende spær og ikke mindst 
udskiftning af samtlige vinduer og døre. 

Det er ejendomsvirksomheden Calum, der er bygherre 
på projektet, mens KPK Døre og Vinduer har leveret de 
forskellige dør- og vinduesløsninger:

- Det har været et spændende projekt at renovere Strøybergs 
Palæ, og vi er yderst tilfredse med det færdige resultat. 
I forbindelse med renoveringen har vi lagt stor vægt på, 
at bygningen også fremadrettet skal fremstå med sin 
oprindelige herskabelige arkitektur og med de flotte detaljer 
og det imponerende håndværk, lyder det fra direktør i Calum, 
Jakob Axel Nielsen, som har været bygherre på projektet.

Alt imens nye bygninger skyder op på 
havnen i Aalborg, findes der også stadig 
ældre, bevaringsværdige ejendomme 
som Strøybergs Palæ, der med sit kinatag 
og sine sprossede vinduer trækker spor 
tilbage i tiden.

GODT HÅNDVÆRK UNDERSTØTTER 
HERSKABELIG STIL   
Løsningen blev 125 specialfremstillede tolags træ/alu-
dannebrogsvinduer fra KPK Døre og Vinduer, der har 
ekstra smalle sprosser på bare 25 millimeter. Her er 
nogle af vinduerne lavet helt runde, mens andre er runde 
i toppen, og på den måde er det gode håndværk således 
med til at understøtte den oprindelige, herskabelige stil, 
som palæet blev bygget med tilbage i 1908. 

- Det har været et rigtig spændende projekt for os at 
være en del af. Her har vi nemlig kunnet kombinere vores 
standardprodukter med forskellige specialløsninger 
og har derved opnået et flot, ensartet resultat, hvor de 
forskellige typer af vinduer og døre spiller sammen og 
udgør en arkitektonisk helhed. Og det kan hele byen 
nu få glæde af, når de kører ned ad den smukke Vestre 
Havnepromenade, fortæller salgschef hos KPK Døre og 
Vinduer, Peter Bechmann.

Dannebrogsvinduer og 
-døre fra KPK danner ny 
ramme om Aalborg-palæ

KPK ”planter træer”
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Vi lancerer 2-lags
vindue med 
energimærke A

Vi lancerer nu et nyt vindue i træ/alu-
serien, VISION, som er kendt for at have 
en isoleringsevne blandt markedets 
bedste og samtidig et stort lysindfald.

Det nye vindue bliver med 2-lags glas og energimærke A, 
hvilket således gør vinduet til et af kun ganske få vinduer 
med 2-lags glas, der lever op til bygningsreglement 2020.

Efter, at vi tilbage i marts måned lancerede et helt nyt træ/
alu-vindue, som har en isoleringsevne blandt markedets 
bedste og samtidig et markant bedre lysindfald, er det 
gået stærkt. Vinduet, KPK VISION, har nemlig fået en flot 
modtagelse, hvilket har fået os til at gå skridtet videre med et 
nyt træ/alu-vindue i VISION-serien, som har den usædvanlige 
kombination; 2-lags glas med energimærke A:

- Med lanceringen af VISION har vi suppleret vores 
stærke og traditionelle produktpalette med en mere 
moderne vinduestype med slanke, flotte linjer, som 
egner sig særlig godt til eksempelvis nybyggeri og 
gennemgribende renoveringsprojekter, hvor formålet 
er at opnå et mere moderne udtryk, fortæller KPK Døre 
og Vinduers salgschef, Peter Bechmann. 

Det nye træ/alu-vindue med 2-lags glas og 
energimærke A kan fås i alle vores ti standardfarver og 
har desuden ti års garanti.



DANSK BÆREDYGTIGHED
For KPK er bæredygtighed sund fornuft. Det handler om at udnytte 
naturens råvarer og ressourcer mest optimalt - og at minimere 
energiforbrug og ressourcespild. Når du handler med KPK, bidrager 
du til dansk bæredygtighed. Til gavn for os alle.

Vores vinduer og døre er lokalt produceret - på Nykøbing Mors i 
Nordvestjylland. Vi har valgt at producere i ren træ, som er FSC-
certificeret og fra bæredygtige skovbrug. 

Vores træ er overfladebehandlet i henhold til det miljøvenlige 2-ØKO 
system, og overskudstræet anvendes til opvarmning af egen produktion 
samt biobrændsel. På træ/alu elementer er træet beklædt med 
genanvendeligt aluminium. Vores elforbrug er 
hovedsageligt vedvarende, da der i Nordvestjylland 
produceres mere vedvarende energi, end der forbruges.
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Vi var endnu en gang med som sponsor ved WorldSkills, som er det 
officielle verdensmesterskab for håndværkere. 
Vi støttede op om bygningssnedker og tidligere danmarksmester 
Frederik Riber, der i år var med som mentor. Sponsoratet var med 
til at sikre de nuværende deltagere de bedste forudsætninger frem 
mod og under turneringen og er således en del af vores mission om at 
støtte det gode, danske håndværk.

Et nyt showroom står klart på fabrikken i Nykøbing Mors. Her kan 
du fremover, f.eks. ved fabriksbesøg, se en bred del af sortimentet 
i Træ/Alu og Træ. NB: Kun ved forudgående aftale.

WORLDSKILLS 2019

NYT SHOWROOM
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