
VINDUESPROJEKTER
 FRA KPK DØRE OG VINDUER

VENDELBOGADE AALBORG



Udskiftning af vinduer og døre i en hel ejendom 
er et omfattende projekt og en vigtig investering. 
Der er mange beslutninger at tage, og disse får 
konsekvenser i en lang årrække. Vi guider jer i 
samarbejde med jeres rådgiver og håndværker 
igennem hele processen. Sammen finder vi den 
bedste løsning med afsæt i jeres behov og ønsker. 
Vi rådgiver om energi, lovgivning og anden 
relevant teknisk information.

NYE VINDUER OG DØRE

DANMARKSGADE AALBORG



GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE KPK

Vinduer og døre udviklet og produceret i Danmark

Individuelle løsninger - produceret efter mål, tilpasset 
din ejendom

Mere end 40 års erfaring med dør- og vinduesproduktion

Bæredygtigt og langtidsholdbart materiale

10 års garanti

•

•

•

•

•

JERES PROFESSIONELLE PROJEKTPARTNER 
KPK Døre og Vinduer producerer nogle af Danmarks bedste 
dør- og vinduesløsninger. Vi er jeres professionelle partner 
på store og små vinduesprojekter - i tæt samarbejde med 
jeres rådgiver og håndværker. 
 
Med stor erfaring og høj faglighed i organisationen er jeres 
projekt i trygge hænder hos KPK. Vores vinduesproduktion 
ligger på Mors, og med den tæt på er I sikret nærværende 
service og fleksibilitet fra start til slut.



NYHAVNSGADE    AALBORG AMAGERBRO    KØBENHAVN

DETALJER PÅ VINDUER OG DØRE

Buet vindue

Stormkrog

VISION dørgreb

Vinduesgreb

Varmkant

VISION vinduesgreb

Sprosser i 25 mm

Moderne skrå kehl



VINDUER OG DØRE

TRÆ/ALU
Energimærke A

Træ-elementer, som er beklædt 
med genanvendelig aluminium. 
Et populært valg ved projekter 
pga. minimal vedligeholdelse.

TRÆ
Energimærke A

Ren FSC®-certificeret træ fra 
bæredygtige skovbrug. 
Det klassiske vindue, når den 
oprindelige stil skal bevares.

VISION
Energimærke A

Nyt minimalistisk designet 
Træ/Alu vindue med en 
slank vinduesramme og 
unik isoleringsevne.

I TRÆ/ALU OG TRÆ

Anverfere

Sprosser i 25 mm

Sprosser i 42 mm

Dreje/kip vindue

Terrassedørsgreb

Klassisk profil kehl

Klikventil

Brandredning



KONTAKT OS ELLER JERES RÅDGIVER/ 
HÅNDVÆRKER VED SPØRGSMÅL 
- vi guider jer igennem hele processen

For KPK er bæredygtighed sund fornuft. Optimal udnyttelse af 
naturens råvarer og ressourcer. Minimering af energiforbrug 
og ressourcespild. Vores vinduer og døre er lokalt produceret - 
på Mors i Nordvestjylland. Når I handler med KPK, bidrager I til 
dansk bæredygtighed.

Hvordan skal vinduet åbne? Er der behov for øget sikring? Skal 
vinduet kunne rengøres indefra? Hvilket tilbehør kan med 
fordel vælges? Vi vejleder om, hvor I skal være opmærksomme 
og kender den relevante lovgivning.

Vinduer har en central funktion i at skabe et sundt og 
behageligt indeklima hos beboerne ved at sørge for 
ventilation, lys, varme og støjreduktion. Hør mere om, hvordan 
vi kan hjælpe med at skabe et bedre indeklima.

Der er penge at spare med nye energivinduer med høj 
isoleringsevne. Nutidens energiruder er udviklet til at lukke 
mest muligt lys og energi ind og lukke mindst mulig varme 
og energi ud.

FØR OPSTART PÅ PROJEKTET
Der er en række overvejelser, som skal med i betragtning alt 
efter projektets omfang og ejendommens type. Spørg os eller 
jeres håndværker. I kan også finde gode råd samt tjeklister på 
bestilling af vinduer og døre på www.kpk-vinduer.dk/tjekliste

ENERGI

INDEKLIMA

FUNKTIONALITET

BÆREDYGTIGHED



KONTAKT OS ELLER JERES RÅDGIVER/ 
HÅNDVÆRKER VED SPØRGSMÅL 
- vi guider jer igennem hele processen

FLENSBORGGADE    KØBENHAVN GL. KONGEVEJ    FREDERIKSBERG

LYØVEJ    FREDERIKSBERGBROAGERGADE    KØBENHAVN



LÆS MERE PÅ: kpk-vinduer.dk/projekt

- Se et udvalg af vores produkter her:

SHOWROOMS

reg.nr. 503

SJÆLLAND
Lyngbyvej 89, 2100 København (Ubemandet) 
Adgang alle ugens dage via en engangskode, 
som udleveres af KPK.

MORS
Rogalandsvej 3, 7900 Nykøbing Mors
Åbent efter aftale.

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

I kan også tage en virtuel rundtur i Showroom Sjælland. 
Se mere her: www.kpk-vinduer.dk/showroom
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