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Vinduer, der kan sikre ventilation i 
boligen, er den nye virkelighed. Med 
helt ny teknologi trækker vinduet 
KRONE Vent automatisk frisk luft ind 
og giver en økonomisk og fornuftig 
løsning på indeklimaproblemer.

Tekst af Thomas Schiermacher

Alle boliger har brug for ventilation. Et godt inde-
klima kræver, at luften bliver skiftet ud. Når man 
renoverer og bygger om, er det en udfordring at 
leve op til bygningsreglementet og de forvent-
ninger, der er til et godt sundt indeklima. Det har 
KRONE løsningen på. Gennem de sidste 18 måne-
der har virksomheden testet og udviklet et vindue, 
der med en smart løsning sikrer ventilation i boli-
gen. Uden besvær. 

– Vores nyudviklede vindue - KRONE Vent - leder 
automatisk frisk luft ind i boligen via en ventilator 
i baderum. Det giver en konstant udluftning og et 
meget bedre indeklima, siger direktør Kaj Bund-
gaard. 

KRONE Vent fungerer ved hjælp af ventiler i top 
og bund af vinduet. Om sommeren lukkes luften 
direkte ind i boligen via ventilen i toppen og når 
temperaturerne falder, sikrer en snedig løsning med 
ventiler, at man undgår at kold luft strømmer ind. 

– Når temperaturen falder, bliver udeluften ledt 
igennem hulrummet mellem glassene. På den 
måde bliver luften varmet op inden den bliver for-
delt ind i boligen, fortæller Carsten Lanzky Jensen, 
fabriks- og udviklingschef hos KRONE.

Luften, der sendes ind i boligen, fordeles primært 
opad og derved mærker man ikke hverken træk el-
ler kulde ved luftudskiftning. 

PERFEKT TIL RENOVERING
Traditionelle ventilationsløsninger er oftest meget 
pladskrævende i renoveringsprojekter. De kræ-
ver rør, strøm og service. Det slipper man for med 
KRONE Vent, for her er ingen motor eller dele, som 
kræver vedligehold ud over almindelig rengøring. 

– Vi er first movers på udvikling og nye teknolo-
gier. Derfor giver det mening at bruge KRONE 
Vent. Vinduet kræver ingen elinstallation, vedli-
gehold og servicebesøg, og på den måde bidrager 
vinduet til at spare ressourcer og sikre bæredyg-

tighed i byggeriet. Det er noget vi er stolte af og 
arbejder hårdt for, siger direktør Kaj Bundgaard.

DESIGN OG STØRRELSER
KRONE Vent kan leveres i alle gængse størrelser. 
Det er produceret i malet fyr eller andre træsorter 
og med udvendig alukappe, som kan leveres i ad-
skillige farver. Når man renoverer, skal man som 
tommelfingerregel have et KRONE Vent vindue pr 
18-20 kvm. etageareal.

OM KRONE
KRONE er en 100 procent dansk virksomhed 
med mere end 60 års erfaring.
KRONE har ca. 170 medarbejdere og leverer 
vinduer og døre til byggerier i ind- og udland.

Ny teknologi: Vinduet der automatisk 
lufter ud – uden bøvl


