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Nyt showroom
i København
Ubemandet showroom, adgang alle ugens dage,
nem tilkørsel fra hele Sjælland.

LÆS OGSÅ OM:
• VISION – Slankt design
med lavenergi
• Større fleksibilitet med KPK 365
• En hel bus fra Sjælland
på fabriksbesøg
• Dobbelt hæveskydedør
• Skills-vindere hyldet
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Nyt showroom på Sjælland
Nu er det muligt at se KPK-elementer i showrooms
i København og på Mors.
Det nye showroom ligger på Lyngbyvej 89, 2100 København
med nem adgang fra motorvejen. Showroomet kan besøges
alle ugens dage kl. 6-24.
COVID-19: Kun adgang for én gruppe ad gangen.
Vi sørger for ekstra rengøring, handsker og håndsprit.

Bestil en kode ved døren eller på kpk-vinduer.dk/showroom
Kontakt os på tlf. 9670 2400, hvis du vil vide mere.

VISION: Slankt design med lavenergi
VISION er energirigtige vinduer med et
let og lækkert udtryk, som giver masser
af lysindfald ind i boligen.
• Unik isoleringsevne med energimærke A,
både som 2- og 3-lags
• Markant bedre lysindfald pga. slank
karm/ramme konstruktion
• Høj randtemperatur, som mindsker
kondensdannelse og kuldenedfald
• Bæredygtigt materiale: FSC-certificeret træ
beklædt med genanvendeligt aluminium
• Lang levetid og minimal vedligeholdelse

Rude type

U-Værdi*

Energiklasse

Eref**

Randtemperatur

Bemærkning

2-lags

1,25 W/m²K

A

+4,6 kWh/m² pr. år

12,3 °C

Lavenergikl. BR18

3-lags

0,68 W/m²K

A

+23,9 kWh/m² pr. år

14,5 °C

Lavenergikl. BR18

*U-værdi: Angiver varmetab gennem vinduet (rude/karm/ramme). Jo lavere U-værdi, jo bedre isolering og dermed
mindre varmetab.
**Eref: Er vinduets energibalance i fyringssæsonen. En positiv Eref-værdi betyder, at der bliver lukket mere varme
ind end ud, dvs. at vinduet giver et decideret energitilskud til boligens opvarmning.
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KPK 365:

Større fleksibilitet,
men ikke erstatning
for personlig service
En af de håndværkere, der ofte har
benyttet sig af den hidtidige KPK
365-platform, er Claus Petersen,
som arbejder hos Snedker &
Tømrermestre Aage Petersen & Søn
i Rørvig. Han glæder sig over, at KPK
365 nu er udvidet med en app.
- Siden, jeg blev introduceret for platformen, har jeg nok
brugt den hver eneste uge, og det har gjort mit arbejde
væsentlig mere fleksibelt. Her kan jeg nemlig beregne
og afgive tilbud til kunderne med det samme i stedet
for at lave løselige håndtegninger for derefter at taste
dem ind på en computer.
Det sikrer dels, at jeg får det hele med, og dels at jeg
kan afslutte opgaven hurtigere. Derfor er det også
glædeligt, at den nu kommer som app til telefonen med
endnu flere funktioner, fortæller tømrermester Claus
Petersen og fortsætter:
- Her er det især belejligt, at jeg får mine gamle ordrer
lige ved hånden, da jeg i højere grad slipper for at lave
dobbeltarbejde. Forleden var der eksempelvis indbrud
et sted, hvor jeg tidligere havde leveret vinduer til,
og her kunne jeg uden besvær gå ind og finde den
gamle ordre og bestille nøjagtig det vindue, som de fik
monteret dengang.

"

- Her er det især belejligt, at jeg får
alle gamle ordrer lige ved hånden, da
jeg i højere grad slipper for at lave
dobbeltarbejde.
Claus Petersen

"

Selvom flere håndværkere som Claus Petersen har
glæde af, at mange af arbejdsopgaverne er blevet mere
digitaliserede, understreger salgschef Peter Bechmann,
at KPK ikke – trods lanceringen af den nye app – har
tænkt sig at skrue ned for den mere traditionelle
kundeservice:
- Vi arbejder hele tiden på at kunne tilbyde en bred
palette af muligheder, så den enkelte håndværker selv
kan vælge en løsning, der passer til vedkommendes
forretning. Derfor skal KPK 365 ses som et supplement
til vores trykte prisliste og normale kundeservice. For
selvom vi løbende arbejder med digitale tiltag, har vi
stadig stort fokus på at være tilgængelige over telefon
og på mail som hidtil.

Se, hvor let det er og bliv oprettet
på kpk-vinduer.dk/kpk365
eller kontakt os på tlf. 9670 2400.
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EN HEL BUSFULD FRA
SJÆLLAND PÅ FABRIKSBESØG
Tidligt forår er højsæson for fabriksbesøg, og der har været knald
på igen i år. Fredag den 28. februar tog en hel busfuld håndværkere
fra Sjælland turen til Nykøbing Mors for at opleve vores produktion
på nærmeste hold. De kom igennem hele processen fra råt træ til
færdigt vindue - fra ordre til levering. Selvfølgelig krydret med hygge
og lidt godt til ganen undervejs.

DOBBELT HÆVESKYDEDØR

NYHED: Den brede dobbelt hæveskydedør åbner for alvor boligen op
ud imod haven og terrassen. Fås med en bredde på helt op til 8 meter.
De store glasflader sørger for et stort lysindfald ind i hjemmet.

SKILLS-VINDERE HYLDET

Vi var så heldige at få lov at være med, da de stolte vindere af
Tømrer- og Bygningssnedker konkurrencen ved DM i Skills blev
hyldet. Endnu en gang stort tillykke til tømrer Lau Joh Blytt Haubro
fra CELF og Mester Madsen A/S og bygningssnedker Tobias
Preilev Hansen samt Jeppe Thun Jørgensen (arbejdsmiljøpris)
fra Roskilde Tekniske Skole. (Før Corona).
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