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Vinduet, der selv styrer udluftningen
Med KRONE Vent i dit byggeri, er du sikret en økonomisk og fornuftig løsning på 
indeklimaproblemer. Det nye vindue fra KRONE trækker automatisk og uden strøm frisk luft 
ind i boligen og sikrer en konstant ventilation.

KRONE Vent er sidste skud på stammen i 
rækken af nye produkter, som virksomhe-
den har lanceret. Gennem de sidste 1½ år 
har KRONE arbejdet på at udvikle og teste et 
vindue, som kan sikre et godt indeklima og 
allerede nu, er der leveret KRONE Vent vin-
duer til mange større renoveringsprojekter.

 flere ældre boliger er der store udfor-
dringer med fugt og skimmelsvamp og der-
af et dårligt indeklima. Når disse boliger 
skal renoveres, kan det blive en særdeles 
pladskrævende og bekostelig affære for eje-
ren. Det er ikke nemt at leve op til bygnings-
reglementet og de forventninger der stilles 
til et sundt indeklima i enhver bolig i dag. 
Med KRONE Vent er det imidlertid blevet en 
del nemmere at renovere med gode resulta-
ter til fornuftige priser.

Den perfekte løsning til renovering
KRONE Vent er den optimale løsning, når 
ældre boligejendomme skal renoveres, og 
vinduet kræver hverken strøm, pladskræ-
vende rørføring eller speciel service. 

”Når vinduet er installeret, er der hverken 
motor eller andre dele der kræver ekstra 
vedligehold, udover den normale rengø-
ring”, fortæller direktør Kaj Bundgaard. 

”Vi arbejder altid hårdt for at sikre bæ-
redygtighed og minimering af ressourcer i 
byggeriet, når vi udvikler nye produkter, og 
vi er stolte af, at det også er lykkedes for os 
med KRONE Vent.”

”Vi er ofte first movers på udvikling og 
teknologi i forbindelse med vinduer, så det 
har også været en yderst spændende og læ-
rerig proces at få udviklet KRONE Vent”.

Sådan fungerer KRONE Vent
KRONE Vent leder automatisk frisk luft ind 
i boligen. Vinduet fungerer gennem ventiler 
i top og bund, og luften ledes automatisk di-
rekte ind i boligen og trækkes opad, så man 
ikke mærker hverken træk eller kulde når 
luften udskiftes.

Om sommeren lukkes den friske luft ude-
fra direkte ind gennem ventilen i toppen. I 
de koldere perioder sikrer ventilløsningen, 
at den kolde luft ikke ledes direkte ind i bo-
ligen, men ledes opad mellem de 2 glaslag, 
så luften bliver opvarmet, før den ledes ind 
i rummet. Den konstante luftstrøm sik-
rer ventilering af boligen, så man opnår et 
sundt indeklima.

Når man renoverer en bolig, skal man reg-
ne med et KRONE Vent vindue pr. 20 kvm. 
boligareal, og der kræves blot en ventilator 
i badeværelset.

Vinduer til enhver smag
Heller ikke designmæssigt behøver man at 
gå på kompromis med KRONE Vent. Vindu-
et leveres i alle gængse størrelser, og pro-

duceres fyrretræ i ønsket farve indvendigt, 
mens den udvendige del er beklædt med 
vedligeholdelsesfrit aluminium. Den ud-
vendige alu-kappe kan som den indvendige 
del, leveres i et væld af farver.

OM KRONE
KRONE leverer gennemtestede kvalitetsløs-
ninger i form af vinduer og døre, der gør det 
muligt at kombinere vigtige funktioner som 
støjreduktion, ventilation, brandsikkerhed 
og lavenergi med elegant design. KRONE 
har i dag 2 produktioner i Nordjylland og 
beskæftiger 180 medarbejdere.

Fotos: KRONE


