
SPAR PÅ VARMEN
MED NYE DØRE
OG VINDUER

Placer logo her

Overvejer du af udskifte dine vinduer?
Så er nu et rigtig godt tidspunkt.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.



HVILKE VINDUER DRØMMER
DU OM TIL DIT HUS?

Uanset hvilken type, valget falder på, vil du få KPK’s høje kvalitet af vinduer, 
som er udviklet gennem mange års erfaring og nøje udvalgte råvarer og 
processer.

Har du i dag ældre vinduer, vil nye energivenlige vinduer give en 
øget komfort, et bedre indeklima og ikke mindst en besparelse på 
varmeregningen.

Vedligeholdelsesfri Træ/Alu, klassisk Træ
eller moderne VISION?

TRÆ/ALU TRÆ KPK VISION

Kontakt os, hvis 
du vil vide mere 

om de forskellige 
muligheder.

For KPK er bæredygtighed sund fornuft.
Optimal udnyttelse af naturens råvarer
og ressourcer. Minimering af energiforbrug
og ressourcespild.

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.

DANSK BÆREDYGTIGHED 

•  Vores vinduer og døre er produceret lokalt på egen fabrik på Mors

•  Vi anvender grøn strøm fra vedvarende nordiske energikilder til produktionen

•  Alle produkter er i rent træ fra FSC®-certifi ceret skovbrug

•  Vi bruger al overskudstræ til biobrændsel og opvarmning af egen produktion

•  Vores træ er overfl adebehandlet med det miljøvenlige 2-ØKO system

•  Vi anvender genanvendeligt aluminium til at beklæde vores træ/alu elementer

•  Alle vinduer og døre fra KPK er registreret i databasen for byggeprodukter,
   som kan indgå i svanemærket byggeri



VINDUER DER PASSER
TIL NETOP DIT HJEM

Der fi ndes et utal af muligheder, når det kommer til valg af
vinduer. Det er dog vigtigt, at de passer sammen med huset.

Vi anbefaler, at du vælger vinduer med respekt for både husets
byggestil og dine behov. Er du i tvivl, så tøv ikke med at kontakte os.

Vinduer og døre kan bruges til at fremhæve
design og arkitektur i forskellige boligtyper.

Vinduer og døre er udsat for en hård belastning fra 
det danske klima, men før levering sikrer vi, at vores 
produkter gennemgår en eff ektiv overfl adebehandling, 
som har til formål at beskytte produkterne mod det 
danske vejr.
Alle typer vinduer og døre kan leveres i vores ti standardfarver, som er vist 
her. Bemærk, at farverne kun er vejledende, da de på tryk ikke kan vises i 
den rigtige glød.

Farverne kan kombineres, hvis der er ønske om forskellige farver ind- og 
udvendig, eller forskellige farver på karm og ramme.

Vi kan levere i andre farver i RAL eller NCS skalaen - mod et mindre tillæg.
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FARVER OG OVERFLADEBEHANDLING



LYST TIL AT VIDE 
MERE ELLER BLIVE
INSPIRERET?

reg.nr. 503

Besøg vores showroom
i København, Vejle eller 
på Mors
Her kan du se et udvalg af 
vores vinduer og døre i Træ/
Alu og Træ samt de forskellige 
muligheder inden for tilbehør, 
farver og glas. Du kan også 
besøge showroomet virtuelt via 
vores hjemmeside.

Gå ind på kpk-vinduer.dk
Her fi nder du masser af inspiration og produktinformation, og alt det 
andet, som har betydning for dit valg af vinduer og døre.

Dansk håndværkstradition og god kvalitet
KPK Døre og Vinduer er synonymt med gode håndværkstraditioner 
og kvalitet, og de leverer vinduer og døre over hele landet. Det sker 
gennem din lokale håndværksmester, som sikrer en ordentlig proces 
og et perfekt resultat. 

Er du på udkig efter nye vinduer og en lokal fagmand, der kan sit 
kram? Så har du lige fundet begge dele. Vi anbefaler KPK Døre og 
Vinduer, fordi det er godt dansk håndværk med et bredt sortiment. 
Med respekt for din hverdag, din tryghed og dit hjem.




