// KRONE VIEW® – TRÆ/ALU/KOMPOSIT
Et slankt og elegant træ/alu vindue med markedets
smalleste karmbredde på blot 30 mm. Det smalle
design sikrer et stort lysindfald samt en ugeneret
udsigt. Vinduet er opbygget med en kompositfals
af recycled plast.
Energiklasse A.

KRONE VINDUER A/S

// KRONE WOOD – HÅRDTTRÆ
En eksklusiv og naturlig løsning, som sikrer et elegant
og flot arkitektonisk udseende. En kerneandel på 100
procent i vores energimærkede hårdttræsvinduer gør
dem til en langtidsholdbar investering. Vinduerne fås
i en række træsorter, bl.a. eg, kebony, mahogni, accoya.
Energiklasse B.

// KRONE COto 62 – TRÆ/ALU/KOMPOSIT
Et naturligt og enkelt valg, når ønsket er en høj
energiperformance samt en vedligeholdelsesfri træ/alu
løsning. Vinduet er opbygget med en kompositdel, der
effektivt nedbryder kuldebroen.
Energiklasse A.

//

Vi lægger stor vægt på at have et tæt samarbejde
med vores kunder, hvor vi sammen udvikler
optimale løsninger, der tilgodeser såvel arkitektur
som energiperformance.

//

Vi tilpasser os byggeriet – ikke omvendt, og vi
sikrer at jeres projekter bliver unikke.

//

Vores mange års erfaring og den nyeste produktionsteknologi gør os i stand til at fremstille døre og
vinduer i mange materialer.

//

Vi tilbyder en bred vifte af muligheder indenfor
lyddæmpning, solafskærmning, store elementer,
limede glashjørner m.m.

//

Vi er blandt branchens førende indenfor
energirigtige og fleksible vinduesløsninger.

//

Krone Vinduer® 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.

// KRONE ENERGY – TRÆ/ALU
Et træ/alu vindue med træfals er et enkelt opbygget
vindue, hvor man stadigvæk får en vedligeholdelsesfri
udvendig del i aluminium. Vinduet fås både som
indadgående og udadgående løsning.
Energiklasse A.

// KRONE FLEX – TRÆ/ALU
Et indadgående træ/alu vindue med et kip/drejesystem. De slanke profiler passer både til renovering og nybyggeri. Vinduets tæthed overgår langt de
gældende tæthedskrav, og vinduet er testet som
værende Danmarks tætteste indadgående vindue.
Energiklasse A.

// KRONE HÆVESKYDEDØR
En elegant løsning, når inde og ude skal forenes. Det
lave bundtrin på kun 20 millimeter sikrer brugeren nem
adgang og optimalt lysindfald. Du kan frit vælge mellem
en 2- eller 3-fløjet skydedør i forskellige træsorter,
komposit og aluminium. Produceres i størrelser
op til 6 x 2,7 meter.
Energiklasse A.

// KRONE FIRE – BRANDELEMENTER
Brandvinduer og døre leveres med samme design og
udseende som vores øvrige sortiment, så du ikke
behøver at gå på kompromis med æstetikken.
Brandelementerne har en høj energiperformance og
særdeles gode lyddæmpende egenskaber. Kan fås i
forskellige træsorter med træ eller alu på ydersiden.
Energiklasse A.
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VINDUER
TIL VISIONÆR
ARKITEKTUR

TRÆ/ALU //

KEBONY/EG //

TRÆ/ALU //

TRÆ/ALU //

TRÆ/ALU // MED GÅENDE RAMMER I EGETRÆ//

TRÆ/ALU // MED GÅENDE RAMMER I EGETRÆ//

NATURELOKSERET ALU // MED GÅENDE RAMMER I EGETRÆ//

TRÆ/ALU // MED GÅENDE RAMMER I EGETRÆ//

UPCYCLET TRÆ //

EGETRÆ //

TRÆ/ALU //

