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Succesfuld overgang
til 3-lags løsninger
I forbindelse med at det nye tillæg til BR18 netop
er trådt i kraft, bliver de fleste af vores vinduer nu
udfærdiget med 3-lags glas i stedet for 2-lags glas
– og den overgang er sket med stor succes.
2-lags vinduer i træ var i høj grad det produkt,
KPK var kendt for at producere frem mod 2011.
Men de seneste ti år er der sket ufatteligt
meget i virksomheden, og i dag er vi blandt de
førende producenter af både træ- og træ/aluløsninger med høj energiperformance og et
flot udtryk.
Vi har de seneste år gennemgået en stor
udvikling i produktsortimentet, hvor der
løbende er kommet flere og flere produkter på
hylden. Blandt andet er vi med årene blevet
utrolig skarpe på vores 3-lags løsninger, som
i forbindelse med de nye energikrav i BR18
netop har gennemgået de seneste større
produkttilpasninger.
Det betyder, at vores 3-lags løsninger fortsat
lever op til de høje gældende krav i forhold
til isolering og energiperformance, mens
de samtidig har et særdeles pænt æstetisk
udtryk. De fås nemlig i både klassisk træ og
træ/alu med flotte, smalle sprosser samt i det
moderne VISION-vindue, som har en slank
konstruktion, der giver et let og elegant udtryk
og et stort lysindfald i boligen.
Alle 3-lags løsningerne passer perfekt til dansk
arkitektur og egner sig godt til både nybyg og
renovering af ældre boliger.

Håndværkerne har taget
virkelig godt imod vores
3-lags løsninger.
Peter Bechmann
Salgschef i KPK Døre og Vinduer

Positiv modtagelse
fra håndværkerne
Hos KPK glæder vi os over, at skiftet fra
primært at sælge vinduer med 2-lags glas
til 3-lags glas er gået så godt, og faktisk har
modtagelsen fra vores kunder været over al
forventning:
- Håndværkerne har taget virkelig godt
imod vores 3-lags løsninger, og overgangen
er således sket glidende med en hurtig
tilvænning. Det skyldes naturligvis også, at det
er et markant bedre produkt, som vi er utrolig
stolte af. Og den begejstring smitter heldigvis
også af på vores kunder, forklarer Peter
Bechmann og fortsætter:
- Samtidig giver vores nye 3-lags løsninger
slutkunderne en stor økonomisk værdi i
form af en større energibesparelse, da de
har en højere isoleringsevne. De øger også
komforten og indeklimaet i hjemmet, da træk
og kuldebroer bliver reduceret, og det spiller
alt sammen en væsentlig rolle i forhold til den
positive modtagelse af produktet.
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KPK 365.
En god ven i
en travl tid
Med KPK 365 kan du give en hurtig pris eller sende et tilbud
inkl. monteringspris og eget logo. Og det endda fra dit eget
økonomisystem.
KPK 365 kan derfor være en god hjælp i en travl tid, som både
mange håndværkere og vi i KPK har oplevet i coronaperioden. Det
har blandt andet Jakob Markus fra JM Byggeservice i Sunds nydt
godt af:
- KPK 365 er et meget struktureret digitalt værktøj, som gør mit
arbejde nemmere og hurtigere. Det giver mig en frihed, at jeg bare
kan tage min iPad under armen og på den måde altid have det
hele lige ved hånden. Jeg bruger i høj grad 365 som en tjekliste,
så jeg husker at komme omkring det hele ude hos en kunde, og
derudover fungerer den som en ekstra kundeservice, hvor man
kan vise de konkrete produkter til kunden med det samme og
gennemgå tilbuddet sammen.

Det gør mit arbejde
nemmere og hurtigere
Jakob Markus
JM Byggeservice

- På den måde er det nemmere for kunden at beslutte sig og sige
ja til tilbuddet på stedet, hvilket gør, at ordren som regel bliver
lagt hurtigere uden en masse tidskrævende kommunikation
frem og tilbage. Der bliver således mindre skrivebordsarbejde og
mere kundeservice. Det er en kæmpe fordel, når man som mig er
håndværker og hellere vil lægge timerne ude hos kunderne end
hjemme på kontoret.
Jakob Markus, JM Byggeservice

Dreje/kip i Træ og Træ/Alu
Vores dreje/kip vindue har en smal karm og ramme,
og så er det på alle måder funktionelt.
Vinduer og altandøre med kip-funktion muliggør behagelig ventilation
i toppen uden risiko for at falde ud, mens dreje-funktionen gør, at
elementet kan rengøres indefra. Dreje/kip elementer er derfor særligt
velegnede til etagebyggeri.
Dreje/kip produkterne leveres som enkeltfagselementer, hvilket gør
det muligt at sammenstille dem med de øvrige elementer. Du kan også
indbygge dreje/kip i et udadgående element.
Leveres som vindue eller enkelt og dobbelt altandør i Træ/Alu og Træ.

Se, hvor let det er at
blive oprettet på
kpk-vinduer.dk/kpk365
eller kontakt os på
tlf. 9670 2400
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KPK underviser kommende tømrere og bygningssnedkere
Vi har indgået en fast samarbejdsaftale med flere af landets tekniske skoler.
Vores vindueskonsulenter kommer ud på skolerne med vores produkter og
står for nogle af undervisningsmodulerne. Her underviser vi eleverne i dør- og
vinduesbranchen for derigennem at bringe teorien tættere på praksis. Det
gode håndværk er vigtigt for os i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft i
fremtiden. Som vinduesproducent har vi således også et stort ansvar i forhold
til at styrke håndværket hos den kommende generation.
Der er pt. etableret samarbejde med tekniske skoler i Hillerød, Roskilde,
Svendborg, Hadsten, Holstebro, Aalborg, Skive og Thisted. Flere er på vej, når
corona tillader det.

God EM-eksponering trods tomme sæder
EM i damehåndbold blev afviklet uden tilskuere og dermed ikke det tilløbsstykke,
vi havde drømt om. Til gengæld var KPK-logoet bagpå de danske spillere samt
på banden bag det ene mål ved alle kampe svært at overse. Med Danmarks
semifinale, hvor 1,6 mio. så med, og den efterfølgende fjerdeplads var de
danske TV-seere med hele vejen, og det resulterede i en flot KPK-eksponering
gennem hele turneringen.

Bygningspuljen
Bygningspuljen er en tilskudsordning, som har til formål at gøre danske
huse mere klimavenlige. Der er i 2021 reserveret 250 mio. til isolering af
klimaskærm, herunder nye vinduer og døre, som udloddes over tre gange.
Den første pulje blev revet væk på en dag, og det samme kan blive tilfældet
med de kommende.
Du kan læse mere om Bygningspuljen på vores hjemmeside:
kpk-vinduer.dk/bygningspulje
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