
KRONE FLEX

/ / ELEGANT DESIGN 
Vinduet er designet i et enkelt slankt design, som er 
identisk med et udadgående vindue set udefra.

/ / FRANSK ALTAN 
Med et simpelt glasværn får man en elegant fransk 
altan.

/ / KIPFUNKTION 
Uanset vejrforhold, kan der ved brug af kipfunk-
tionen udluftes uden risiko for vand i vindueskar-
mene. 

/ / SOLAFSKÆRMNING 
Vinduet åbner indad, hvilket ikke karambolerer med 
en eventuel udvendig solafskærmning. 

/ / NEM RENGØRING 
Den indadgående åbning sikrer en let rengøring af 
vinduet indefra, mens den udvendige aluminiumsdel 
er vedligeholdelsesfri. 

/ / LYDDÆMPNING 
De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer 
ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en 
meget befærdet vej eller sågar en lufthavn.

/ / BØRNESIKRING 
Som vores øvrige vinduer og døre tilbyder vi 
naturligvis børnesikring, så alle er i trygge hænder.

Det elegante indadgående vindue 
- med de mange fordele

KRONE VINDUER A/S  er en 100% danskejet, ordreproducerende virksomhed, som i mere end 
60 år har fremstillet vinduer og yderdøre i højeste kvalitet på egne fabrikker i Nordjylland. Vi 
er i dag blandt de førende inden for udvikling af energirigtige vinduesløsninger.

KRONE VINDUER A/S
Aalborgvej 570, Harken
9760 Vrå

+45 9624 2860
info@krone.as
www.krone.as

/ / TYVERISIKRING 
Vinduerne kan leveres med indbrudssikring, så 
ubudne gæster holdes ude. 

/ / BRANDSIKRING 
Vinduerne kan også leveres som brandelementer, så 
de overholder EI30-60. Vinduerne bevarer deres ele-
gante design, og samtidig er brandvinduer med faste 
karme identiske med almindelige vinduer. 

Energiklasse:
A

Slagregnstæthed: 
Op til 2350 Pa

Lyddæmpning: 
Op til 46 dB Rw+Ctr

Eref: 
+4,4 kWh/m2

U-værdi for hele vinduet: 
0,82 W/m2 K

Materialer:
Træ/alu

Indbrudssikring: 
RC2-godkendt
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KRONE FLEX
Det elegante indadgående vindue 
- med de mange fordele


