
KRONE COto
- lever op til de højeste krav om energi og isolering..



www.kronevinduer.dk
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag
Referencevindue 1,23m x 1,48 m

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.52 W/m2K
U-værdien for hele vinduet 0.75 W/m2K
E.ref for hele vindue 6.2 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud 11.3 kWh/år

Med optimeret glas:
E.ref for hele vindue 20.0 kWh / m2 år
Vinduets Energitilskud 36.0 kWh / år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag
Referencevindue 1,23m x 1,48 m

Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag:
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.5 W / m2K
U-værdien for hele vinduet 0.65 W / m2K
Energibalancen for hele vinduet 27.5 kWh / m2 år
Vinduets Energitilskud 50.0 kWh / år

Med optimeret glas:
Energibalancen for hele vinduet 41.9 kWh / m2 år
Vinduets Energitilskud 76.2 kWh / år

Komposit

KRONE VINDUER løfter nu sløret for en super energi-
besparende nyhed. Vinduessystemet COto har en doku-
menteret U-værdi på ned til 0,65 for det samlede vindue, 
hvilket vil sige, at det kun slipper en fjerdedel så meget 
varme ud som traditionelle vinduer med almindelig 
termoglas.

Fordele ved COto:

· kombintionen af langtidsholdbart kernetræ af fyr på 
  indersiden og den vedligeholdelsesfrie aluminium på
  ydersiden.
 
· træ/alu vinduerne kan leveres i et meget stort antal farver

· trædelen kan leveres med enten den klassiske 
  Almue profil eller den stilrene og afrundede Softline profil.

Vælg mellem følgende kvalitets træ/alu vinduesprofiler 
og typer:

Softline  · Træ/Alu vinduer med en afrundet og stilren profil.

Almue  · Træ/Alu vinduer med klassisk profilerede kanter til   
     Bondehusvinduer og Dannebrogsvinduer.
           

E.ref 

For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er der lavet en 
standard for fremgangsmåden. Det skal være et vindue med 
opluk på 1,23x1,48m, som regnes på. 
Regnemetoden er: E.ref = (G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). 
Bemærk det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi. ”nl” En positiv værdi betyder at vinduet 
bidrager med varme over hele året. Det er kun megetoptimerede 
vinduessystemer, som pt bidrager med energi.

Komposit


