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

KRONE Vinduer – en leverandør
som gerne skiller sig ud fra mængden
Tilbyder fleksibilitet, kvalitet og skræddersyede vinduesløsninger til private,
til tømreren eller entreprenøren - og til arkitekten
her i Nordjylland, fortæller Kaj Bundgaard.
- Men det er ikke kun de helt store projekter, 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 netop, 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, fastslår Kaj Bundgaard.

Af Niels Henriksen

Gennem knap 70 år, har Krone Vinduer
produceret vinduer og døre i Harken.
Virksomheden, som oprindelig begyndte som Tømrer- og snedkermester
Henning Pedersen, har siden 2005 eksisteret 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 virksomhed, som har fuld fokus på sine medarbejdere, sine kunder og fremtiden.
- Vores kodeord er fleksibilitet, 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, solafskærmning, brandsikkerhed, udluftningsmuligheder 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 dimensioner og materialevalg, siger direktør Kaj
Bundgaard, som i øvrigt selv indledte
sin karriere i virksomheden som arbejdsdreng for 46 år siden.
KRONE har også succés i udlandet og
leverer løbende vinduer og døre til større projekter i Skandinavien, Tyskland

En stor del af KRONEs døre og vinduer sælges til private boliger. Arkitekt: N+P
Arkitektur
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 beskytter bygning og personer mod brandulykker. KRONE er certificeret 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 verdenskendte tegnestue BIG, som KRONE
har arbejdet tæt sammen med gennem

flere år og ved flere projekter i Danmark
og i udlandet.
- Bæredygtighed spiller en stor rolle i
vores hverdag, og vi arbejder ofte sammen med arkitekter, som har samme
fokus. Arkitektfirmaet Lendager Group
står bag Upcycling Studios i København, et projekt der har vundet flere
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

KRONE har bygget de store dobbelte
vindueskarme og benyttet genbrugsglas fra nedbrudte bygninger i Nordjylland til arkitektfirmaet Lendager
Groups’ Upcycling Studios i København.

