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LÆS OGSÅ OM:

KPK 365 - nu som App!
Din hjælp til hurtig og professionel tilbudsgivning, 
effektiv sagshåndtering og samlet overblik over 
KPK tilbud og ordrer. 

• 

•    

• 

    
•

Dobbelt hæveskydedør

Ny toårig sponsoraftale 
med kvindelandsholdet

Vi støtter det gode håndværk 
ved DM i Skills

Besøg fabrikken på Mors
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KPK 365 hjælper dig til hurtig og professionel 
tilbudsgivning, effektiv sagshåndtering og samlet 
overblik over KPK tilbud og ordrer. 

Med KPK 365 kan du fra din mobil, tablet eller PC give 
en hurtig pris, sende et tilbud eller en ordre og nemt 
tilføje f.eks. monteringspris og eget logo. Den rummer 
hele produktpaletten og giver adgang til din ordre- og 
tilbudshistorik.

Du slipper for krøllede sedler og manglende overblik 
og kan trygt ekspedere dine sager med det samme. 
Vi gennemgår stadig det hele, sender en 
ordrebekræftelse, og du har rettefrist som altid.

Se, hvor let det er og bliv oprettet på kpk-vinduer.dk/kpk365 
eller kontakt os på tlf. 9670 2400.

Vi er nu klar med KPK 365 App’en samt 
nye fordele, som gør det lettere for dig 
som håndværker at ekspedere dine 
dør- og vinduessager.

KPK 365: Professionel og effektiv 
tilbudsgivning – med respekt 
for din og dine kunders tid

Nyhed: Dobbelt 
hæveskydedør
Vi kan nu tilbyde en dobbelt hæveskydedør 
med en bredde på op til hele 8 meter. 

Det betyder, at man med en hæveskydedør 
nu i endnu højere grad kan åbne boligen op 
ud mod terrassen og haven. Samtidig giver 
de store glaspartier et flot lys ind i hjemmet.

Den dobbelte hæveskydedør fås i både 
Træ/Alu og Træ.
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Vi har netop underskrevet en ny toårig 
sponsoraftale med Dansk Håndbold Forbund, 
og kvindelandsholdet vil således fortsat løbe på 
banen med KPK’s logo på tøjet i 2020 og 2021.

NY TOÅRIG SPONSORAFTALE MED 
DHF OG KVINDELANDSHOLDET

- Vi har de seneste år haft et rigtigt godt samarbejde med 
KPK, og derfor er vi også glade for, at de fortsætter som 
sponsor de næste to år. Samtidig har der været en helt 
enorm opbakning fra både KPK’s medarbejdere, kunder og 
samarbejdspartnere, og dem håber vi selvfølgelig på at se på 
lægterne igen i det nye år, fortæller DHF’s direktør, Henrik M. 
Jacobsen.

- Det vigtigste for os er, at vi kan gøre det nemmere 
for håndværkerne at sælge vores produkter, og her 
hjælper sponsoratet uden tvivl, da det er med til at øge 
kendskabsgraden til vores brand. Som dansk producent ser 
vi det desuden som noget helt naturligt, at vi også støtter et 
dansk landshold, hvilket samtidig har den helt store fordel, at 

det skaber intern stolthed i virksomheden. 
Det er alt sammen med til at gøre, at vi endnu en gang 
forlænger sponsoratet med DHF med yderligere to 
år, forklarer KPK Døre og Vinduers salgschef, Peter 
Bechmann, og fortsætter:

- Og her går vi en rigtig spændende håndboldperiode i 
møde. Det er lykkedes at trække EM til Danmark i 2020, 
mens der også kommer en mulig OL-kvalifikation, hvis 
vi får minimum en 7. plads ved VM. Det kan i bedste fald 
ende ud i en OL-deltagelse i 2020, hvilket vi alt sammen 
ser frem til at følge og opleve med vores kolleger og 
samarbejdspartnere. 

Lige nu kan man følge de danske håndboldkvinder, iført 
tøj med KPK’s logo, til VM i Japan.

Den nye aftale med DHF træder i kraft den 1. januar.

Vi støtter det gode 
håndværk ved DM i Skills
Vi har sikret os, at vi også i 2020 og 2021 er sponsor 
for Danmarks bedste tømrere og bygningssnedkere. 
Det betyder, at vi får lov at være med igen, når de unge 
håndværkertalenter den 16.-18. januar i Bella Centeret 
dyster om at blive landets bedste inden for deres fag. 

Vi ønsker at bakke om godt dansk håndværk og bidrage 
til, at flere tager en tømrer- eller snedkeruddannelse. 
På KPK går vi selv op i at have mange lærlinge.

Foto: Lasse Skov
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Kom helt tæt på vores vinduesproduktion. Oplev processen fra råt træ 
til færdigt vindue - fra ordre til levering. Nyttig viden og inspiration til 
dig, som arbejder med vinduer og døre til dagligt.

Vi kommer rundt på hele fabrikken og slutter af i det nye showroom. 
Du møder personalet i produktionen, planlægningen og kundesupport, 
og vi sørger selvfølgelig også for godt til ganen undervejs.

Se de planlagte datoer på kpk-vinduer.dk/fabriksbesøg

Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M • Tlf. 96 70 24 00
Fax. 96 70 24 01 • kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk

Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Tak for et godt samarbejde i 2019 – glæder os til at 
fortsætte det i det nye år.

VORES KUNDESUPPORT
ØNSKER JER EN GLÆDELIG JUL

BESØG FABRIKKEN PÅ MORS


