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BRUGER DU
KOBLEDE VINDUER?
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•    

• 
    
•

•

KPK 365 i nyt lækkert design

VISION sortiment udvidet

Showroom flytter til større lokaler

Til Landsholds-håndbold igen

Dansk bæredygtighed
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KPK 365. Nyt, lækkert design

Se, hvor nemt det er at blive oprettet på 
kpk-vinduer.dk/kpk365 

eller kontakt os på 
tlf. 9670 2400

Hvad er et koblet vindue?  

Koblede vinduer og døre benyttes ofte ved renovering af ældre villaer 
og ejendomme, hvor man ønsker at bevare det oprindelige udtryk.
Vores søsterselskab, Frovin, har mere end 40 års erfaring i klassiske vinduer til bevaringsværdige boliger. 
De koblede vinduer er siden 2016 blevet produceret på fabrikken i Nykøbing Mors.

Et koblet vindue er en moderne version af de gamle kittede sprossevinduer med et enkelt lag glas i kitfals 
yderst og en termorude inderst. Resultatet er et smukt og meget funktionelt vindue, der åbnes og lukkes 
som et helt almindeligt vindue.

- Og så kan Frovin bryste sig af at have markedets bedste energiperformance på koblede vinduer.

KPK 365 gør din håndtering af vindues- og dørbestillinger meget nemmere. 
Og så kan du gøre det, når det passer dig – 365 dage om året. 
 
Vi har lige opdateret designet i 365, så det nu er endnu mere let 
og lækkert at arbejde i.

Spørg din lokale KPK-konsulent eller kontakt Frovins salgskontor på tlf. 5950 4141. 
Du kan også læse mere på Frovins hjemmeside - www.frovin.dk.

Vil du vide mere?

AU-Vinduet
Koblet energivindue 

i topklasse

U-værdi 0,82

AL-Vinduet
Koblet energi- 
og lydvindue

U-værdi 0,85

A-vinduet
Koblet energivindue

U-værdi 0,94
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København:

Ubemandet showroom 
flytter til større lokaler
Med over 1.000 besøgende siden åbningen i begyndelsen af 2020 har 
det nye showroom i København, der kan tilgås ubemandet med en 
digital nøglekode, været en stor succes. Derfor har vi flyttet showroomet 
til større og bedre lokaler ved H.C. Ørstedsværkets gamle bygning på 
Tømmergravsgade 6.

Det er vores erfaring, at slutbrugerne i stigende grad har en holdning 
til, hvordan deres dør- og vinduesløsninger skal se ud, og her kan 
showroomet gøre det nemt for dig som håndværker at vise mulighederne 
frem – uden nødvendigvis selv at være til stede.

VISION:
Sortiment udvidet 
med fastkarm
VISION er vores minimalistisk designede Træ/Alu vindue 
med en slank vinduesramme. VISION er let og lækker og 
giver et stort lysindfald ind i boligen. Det har samtidig en 
unik isoleringsevne og er et energiklasse A vindue med 
3-lags glas.

Vi har nu udvidet VISION sortimentet, så det også fås som 
fastkarm. Du finder alle varianter i den nye prisliste og på 
vores hjemmeside – kpk-vinduer.dk/vision.

Bundkarm VISION fastkarm

Bundkarm alm. VISION VINDUE



Når du handler 
med KPK, bidrager du til 
dansk bæredygtighed. 

Med nye energivinduer fra KPK 
reducerer du samtidig CO2-
udledningen fra dit hjem. 

Til gavn for os alle.

Vores vinduer og døre er lokalt produceret - på Mors i Nordvestjylland
Vi har valgt at producere i ren træ, som er FSC®-certificeret og fra 
bæredygtige skovbrug
Overskudstræet anvendes til opvarmning af egen produktion samt 
biobrændsel
Vores træ er overfladebehandlet i henhold til det miljøvenlige 
2-ØKO system
På træ/alu elementer er træet beklædt med genanvendeligt aluminium
Vores elforbrug er vedvarende nordisk energi.
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DANSK BÆREDYGTIGHED 
For KPK er bæredygtighed sund fornuft. 
Optimal udnyttelse af naturens råvarer og ressourcer. 
Minimering af energiforbrug og ressourcespild.
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Klar til landsholds-håndbold igen
 
Den 7. oktober har vi langt om længe igen fornøjelsen af at indbyde 
vores kunder til landsholdshåndbold, når Danmark møder Østrig i første 
kvalifikationskamp frem mod EM 2022. Forum Horsens lægger gulv til 
kampen, og vi indbyder som før corona til optaktsarrangement og sørger for 
rød-hvide trøjer til alle.


