
Tilbyder � eksibilitet, kvalitet og skræddersyede vinduesløsninger til private, 
til tømreren eller entreprenøren - og til arkitekten 

Gennem knap 70 år, har Krone Vinduer 
produceret vinduer og døre i Harken. 
Virksomheden, som oprindelig be-
gyndte som Tømrer- og snedkermester 
Henning Pedersen, har siden 2005 ek-
sisteret under navnet Krone Vinduer og 
beskæftiger i dag omkring 150 dygtige 
og loyale medarbejdere.
KRONE har altid haft et ønske om at 
være leveringsdygtige til det brede 
publikum, og virksomheden er i dag en 
højteknologisk og moderne virksom-
hed, som har fuld fokus på sine medar-
bejdere, sine kunder og fremtiden.
- Vores kodeord er fl eksibilitet, og vi 
er stolte af at kunne levere et yderst 
bredt sortiment, hvor vi kan levere alt 
fra standardvinduer til de virkelig store 
vinduespartier, hvor der stilles ekstra 
høje krav til lydisolering, solafskærm-
ning, brandsikkerhed, udluftningsmu-
ligheder eller andre funktioner. Vi ved, 
at vores kunder har individuelle krav 
og ønsker, så vi gør, hvad vi kan, for at 
skræddersy løsninger til hvert enkelt 
byggeri, også i forhold til dimensio-
ner og materialevalg, siger direktør Kaj 
Bundgaard, som i øvrigt selv indledte 
sin karriere i virksomheden som ar-
bejdsdreng for 46 år siden.
KRONE har også succés i udlandet og 
leverer løbende vinduer og døre til stør-
re projekter i Skandinavien, Tyskland 

og England. Et af de nyere projekter 
er det imponerende lejlighedsbyggeri 
79&Park i Stockholm, hvor KRONE har 
leveret vinduer, døre, skydedøre og ikke 
mindst vinduer og døre som beskyt-
ter bygning og personer mod brand-
ulykker. KRONE er certifi ceret og kan 
levere de dokumenterede og testede 
brandelementer i samme design som 
det øvrige sortiment, så det ikke går ud 
over æstetikken i byggeriet.
Bygningen er tegnet af den verdens-
kendte tegnestue BIG, som KRONE 
har arbejdet tæt sammen med gennem 

fl ere år og ved fl ere projekter i Danmark 
og i udlandet.
- Bæredygtighed spiller en stor rolle i 
vores hverdag, og vi arbejder ofte sam-
men med arkitekter, som har samme 
fokus. Arkitektfi rmaet Lendager Group 
står bag Upcycling Studios i Køben-
havn, et projekt der har vundet fl ere 
priser og hovedsageligt er bygget af 
genbrugsmaterialer og spildprodukter. 
Efter et langt og tæt samarbejde med 
Lendager Group, har vi bygget de store 
dobbelte vindueskarme og benyttet 
genbrugsglas fra nedbrudte bygninger 

her i Nordjylland, fortæller Kaj Bundga-
ard.
- Men det er ikke kun de helt store pro-
jekter, vi leverer til. Vi spænder bredt, 
og en meget stor del af vores vinduer 
og døre sælges til privatboliger, såvel 
mindre som større. Vores styrke er net-
op, at vi kan det hele, så vores kunder 
behøver ikke at gå på kompromis, når 
de designer deres nye hjem eller blot 
renoverer - vi har altid vinduer og døre, 
der passer til den enkeltes behov, fast-
slår Kaj Bundgaard.

Af Niels Henriksen

KRONE Vinduer – en leverandør 
som gerne skiller sig ud fra mængden

Det imponerende lejlighedsbyggeri 79&Park i Stockholm, hvor KRONE har leveret vinduer, døre, skydedøre og ikke mindst vinduer og døre med brandsikring. Arkitekt: BIG

En stor del af KRONEs døre og vinduer sælges til private boliger. Arkitekt: N+P 
Arkitektur

KRONE har bygget de store dobbelte 
vindueskarme og benyttet genbrugs-
glas fra nedbrudte bygninger i Nord-
jylland til arkitektfi rmaet Lendager 
Groups’ Upcycling Studios i Køben-
havn.

Michael og Anders Frederiksen tilbyder i deres respektive 	 rmaer MF Byg
og AF Bolig spændende og tidssvarende ejer- og lejeboliger

Med en positiv udvikling i befolknings-
tallet, følger efterspørgslen efter mo-
derne og tidssvarende boliger. Her er 
tvillingerne Michael og Anders Frede-
riksen med hver deres fi rmaer godt i 
gang med at sætte et nyt og markant 
aftryk på stationsbyen.
Tvillingerne på 31 år er født og opvok-
set i Vrå, og de bor stadig i byen. De er 
begge udlært tømrer – Anders hos HP 
i Harken og Michael hos Solbakken i 
Lendum - og deres tætte familiemæs-
sige bånd knytter dem også i høj grad 
sammen professionelt. Anders er nem-
lig ansat som tømrer i Michaels byg-
gefi rma MF Byg, som så til gengæld 
bygger for Anders’ fi rma AF Bolig, der 
beskæftiger sig med byggeri og reno-
vering af egne lejeboliger.
Begge oplever stor, positiv interesse fra 
nye potentielle borgere, blandt andet 
unge der vælger at fl ytte tilbage til Vrå 
efter endt uddannelse, eller yngre bør-
nefamilier der er tiltrukket af nogle af de 
mange værdier, som Vrå rummer.

11 grunde på Gartnervænget
- I september 2019 satte jeg 11 grunde 
til salg på den sidste etape af Gartner-
vænget, og nu halvandet år senere er 
alle grunde solgt. Ikke mindst indenfor 
de seneste seks måneder er det gået 
rigtigt stærkt og i virkeligheden over al 
forventning, siger Michael Frederiksen, 
der i forvejen havde bygget fi re parcel-
huse på Gartnervænget. 
- De nye grunde blev markedsført 
massivt, blandt andet på sociale medi-
er. Interessen har været positiv, og ikke 
mindst tilbuddet om at købe grund og 
bygge hus til en fast pris har været en 
stor succes, konstaterer den unge byg-
geentreprenør, der nu er på udkig efter 
nye, egnede områder til bosætning i 
Vrå.

- Vi er aktuelt i gang med at opføre et 
parcelhus på Sdr. Vråvej og har for-
mentlig fl ere projekter i udsigt på den 
nye kommunale udstykning Rævebak-
ken i den østlige ende af byen, fortæl-
ler Michael Frederiksen, der har bygget 
Vrås nyeste private etageejendom med 
tvillingebroren Anders som bygherre.

Ny etageejendom
- I udkanten af anlægget Lunden og kun 
et par hundrede meter fra indkøb og 
o� entlige trafi kmuligheder har jeg op-
ført en tre-etagers udlejningsejendom 
med seks lejligheder. På grunden lå en 
gammel nedslidt ejendom, som havde 
stået stort set tom i fl ere år. Interessen 
for at fl ytte ind i boligerne var stor fra 
begyndelsen, hvor alle lejlighederne 
var lejet ud, allerede inden råhuset var 
rejst, og nu har jeg sidenhen investeret 
i fl ere udviklingspotentielle ejendomme 
i Vrå, fortæller Anders Frederiksen, der 
også har fl ere ejendomme i Hjørring og 
Klarup, både lejligheder og parcelhuse.
- Jeg interesserer mig for Vrå og vil 
gerne være med til at sikre et højt ni-
veau også på lejeboligmarkedet. Derfor 
har jeg også ambitioner 
med de ejendomme, 

jeg investerer i. De skal renoveres, så 
de passer ind i bybilledet, og boligerne 
skal matche tidens krav og lejernes for-
ventninger.
Lige som Michael Frederiksen er på 
udkig efter områder til nybyggeri af 
parcelhuse har Anders Frederiksen 
også kig på fl ere områder i byen, hvor 

han gerne vil opføre nybyggede leje-
boliger i høj kvalitet.
- Og det er nok præcis derfor, at vi er 
selvstændige. Vi kan begge godt lide at 
have mange bolde i luften og arbejde 
med vores egne projekter. Det giver os 
stor stolthed, er både Anders og Mi-
chael Frederiksen enige om.

Af Niels Henriksen

Tvillinger i gang med 
at sætte nyt aftryk på Vrå

MF Byg har travlt på 
Gartnervænget i Vrå.

I september 2019 satte Michael Frederiksen 
og MF Byg 11 grunde til salg på den sidste 

etape af Gartnervænget. Nu halvandet år 
senere er alle grunde solgt.

Anders Frederiksen har gennem sin virksomhed AF Bolig opført denne moderne treetagers 
boligejendom i Vrå.

https://www.kronevinduer.dk/
http://mfbyg.dk/

