På udkig efter
nye vinduer?
Så luk op for
et godt tilbud
- nu med 10 års garanti

Her er det nemt at vælge
materiale, design og farver på
dine nye vinduer. Prøv selv...
Når du skal vælge nye døre og vinduer til dit hus, er det vigtig, at gøre det ordentligt. At du
vælger et design, der passer til byggestilen, vælger en god kvalitet, der holder ...og, at du vælger fagfolk, der
kan gøre arbejdet færdigt. Det kan og vil vi gerne hjælpe dig med.
Er du på udkig efter nye døre og vinduer, så ring til os, din lokale håndværker, allerede i dag og lad os mødes
til en snak om de mange muligheder. Så laver vi gerne et konkret oplæg til dig.
Har du lyst til at “smugkigge” på det færdige resultat, så sæt dig i sofaen og få overblikket med KPK’s
online prøverum, der kan vise dit hus med de forskellige modeller som du har lyst til at se.

www.kpk-vinduer.dk

Træ eller træ/alu.
Det er dit valg.
Stor styrke, god
energi og nemt
at vedligeholde
Der var engang hvor danskproducerede
trævinduer var alle fagfolks foretrukne valg. Vil
du have den bedste kvalitet og samtidig spare
på vedligeholdelsen, så anbefaler vi trævinduer
med udvendig alu beklædning.
Med træ/alu-vinduer og døre fra KPK får du både æstetik og
en god energiløsning, der kræver lidt mindre vedligeholdelse
udvendigt. Afhængig af dine behov kan du få 2- eller 3-lags
ruder, der opfylder gældende krav i forskellige energiklasser. Vil
du fremtidssikre, kan du allerede nu vælge vinduer
i energi-klasse A.
Vil du vide mere om forskelle og muligheder, så ring
og lad os få en snak om dine ønsker.
Vi har nemlig god erfaring med vinduer og døre fra KPK.

Vælg den rigtige energiklasse,
og spar en masse penge
- og bekymringer
Har du sat dig grundigt ind i de ny nyeste byggeregulativer? Sikkert ikke. Det kan vi godt forstå.
Der er også uendeligt mange regler og faktorer - og det kan være noget af en mundfuld for
helt almindelige mennesker. Men, fortvivl ikke.
Vil du vide hvad, der kan spares ved at udskifte vinduerne i dit hus, så tjek den lille beregner
på kpk-vinduer.dk/energiberegning
Det er nemt og giver et hurtigt overblik over mulighederne for besparelser.
Som din professionelle håndværker rådgiver vi dig gerne. Ring til os og lad os mødes. Vi kommer gerne
og måler op, så du kan træffe det helt rigtige valg - ikke bare nu, men også for fremtiden.

A

B

C

D

Lyst til at vide hvor meget du sparer
på energien ved at skifte vinduer?
Så prøv online beregneren på
kpk-vinduer.dk/energiberegning
Det er nemt...

- og glæd dig til et hav
af muligheder for at
få et helt ”nyt hus”
med god energi...
Hvert år skifter tusindevis af danske familier deres gamle døre og vinduer ud med
nogle helt nye fra KPK Døre og Vinduer.
Står du og din familie og overvejer at skifte de gamle døre eller vinduer ud med
nogle nye i træ- eller træ/alu, så vil vi gerne have lov at give et bud på opgaven.
KPK har et bredt udvalg af vinduer og døre i forskellige energiklasser. Vinduer,
fordøre, bagdøre, og terrassedøre i en ordentlig kvalitet der sikrer jer optimalt.
Interesseret? Så tag et kig og lad os høre fra jer, når I er klar til det.

www.kpk-vinduer.dk

Lyst til at opleve
KPKs galleri?
Så scan koden...

Lyst til at vide mere
eller få lidt inspiration?
Så scan koden og se det
hele på mobilen eller
tjek kpk-vinduer.dk
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 kvaliteten er i orden, sortimentet
er stort og fordi tingene bliver gjort ordentligt, af fagfolk med erfaring.

Ring nu 26 31 45 54

