KRONE Ecliptica

Helt nye standarder for et vindues udseende og egenskaber
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Optimal beskyttelse mod indbrud

KRONE Ecliptica
Ecliptica – sammenlignet med et traditionelt træ eller
træ/alu-vindue

For at give et sammenligningsgrundlag kan vi oplyse følgende
krav til energibalancen:

Konstruktionen og anvendelsen af glasfiber (GRP) i både ramme
og karm – har resulteret i et vindue, som udover et smalt moderne
design, tillader optimalt lysindfald og har gode isolerings
egenskaber.

Bygningsreglementet BR10 ( minimumskrav )
-33 kWh/m2/år
Bygningsreglementet BR20 ( minimumskrav )
0 kWh/m2/år
Ecliptica		
+17,8 kWh/m2/år
Ecliptica+		
+32,7 kWh/m2/år

Hvis vi sammenligner med vores traditionelle vindue i træ
eller træ/alu, er der væsentligt bedre værdier at hente i
Ecliptica vinduet.

Endvidere vil den gode isoleringsevne også være med til en øget indekomfort,
da man ikke vil opleve kuldenedfald på ex store glaspartier.

3-lags termorude for
bedste isoleringsevne

Indv. trækarm

Udvendig glasfiber (GRP)
for minimalt vedligehold
Vinduer og døre med garanti
Certificeringsordningen kontrollerer virksomhedens kvalitetsstyring, og at de færdige elementer opfylder krav til bl.a. konstruktion, ydeevne, materialer og overflader. Det er således
en maksimal sikkerhed for, at man har købt et kvalitetsprodukt.
Men det er naturligvis ikke nogen garanti for, at der ikke kan opstå fejl og mangler. Derfor
er alle de DVV mærkede vinduer og yderdøre omfattet af en garantiordning, som giver alle
private forbrugere fem års totalgaranti. Opdager man indenfor denne fem års periode fejl
og mangler på sine vinduer og yderdøre, bliver skaderne udbedret vederlagsfrit, eller man
modtager helt nye elementer.
Det er altså en yderligere tryghedsgaranti, når man køber DVV-mærkede vinduer og døre.
DVV garantiordningen er en forsikringsdækket garantiordning, der også, i tilfælde af fx en
virsomheds konkurs, dækker for fejl og mangler hos private forbrugere.

7

KRONE VINDUER A/S

- er en 100 procent danskejet ordreproducerende virksomhed, som i
mere end 50 år har fremstillet vinduer
og yderdøre i høj kvalitet.
- er i dag blandt de førende inden
for udvikling af energirigtige
vinduesløsninger.
- er naturligvis underkastet
Dansk Vindues Vertificering.

KRONE VINDUER A/S
Aalborgvej 570 · Harken
9760 Vrå
Telefon: 96 24 28 60
Telefax: 96 24 28 61

www.kronevinduer.dk

