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/ / Krone Vinduer® er en 100% danskejet, ordre-
producerende virksomhed, og en del af DOVISTA  
Gruppen. Gennem mere end 60 år har vi fremstillet 
vinduer og yderdøre i højeste kvalitet på egne  
fabrikker i Nordjylland.

/ / 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 produktions-
teknologi gør os i stand til at fremstille døre og  
vinduer i mange materialer.

/ / Vi tilbyder en bred vifte af muligheder indenfor 
lyddæmpning, solafskærmning, ventilationsvinduer,  
store elementer m.m.

/ / Vi er blandt branchens førende indenfor 
energirigtige og fleksible vinduesløsninger.

KRONE VINDUER A/S

Find mere information og lad dig 
inspirere på:

www.krone.as

www.instagram.com/kronevinduer/
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KRONE Vent

KRONE Vent lukker automatisk frisk luft ind i boligen og forbed-
rer indeklimaet ved hjælp af indbyggede ventiler. Ventilerne kræver 
ingen strøm og ingen vedligehold, og systemet regulerer sig selv 
efter udetemperaturen.

KRONE Vent
- vinduer med indbygget ventilationsløsning

KRONE  Vent er den optimale løsning, når ældre boliger skal 
renoveres. Flere ældre boliger døjer med et dårligt indeklima 
og deraf fugt og skimmelsvamp. Det resulterer i et usundt miljø 
og stiller høje krav til beboerne om daglig udluftning, hvis ikke 
bygningen skal forfalde og blive en økonomisk byrde for ejeren.

Med KRONE Vent gør vinduet arbejdet selv og sikrer en konstant og 
kontrolleret udluftning af boligen. Året rundt sikres konstant 
ventilering og KRONE Vent regulerer selv niveauet af udluftningen 
og luftstrømmen ud fra de forskellige årstider.

Man skal regne med et KRONE Vent ventilationsvindue pr. 20 kvm. 
boligareal, og det eneste der kræves, er en styret mekanisk ven-
tilation i baderum.     

Beboeren skal således ikke bekymre sig om daglig udluftning, 
KRONE Vent sikrer at boligen bliver løbende ventileret, og det 
gode og sunde indeklima bibeholdes.

KRONE Vent
- vinduer i et flot design

KRONE Vent leveres i mange forskellige udformninger, både hvad 
angår størrelser, farver og materialer, så det er altid muligt at 
finde det design, der passer til bygningens byggestil. KRONE Vent 
leveres i fyrretræ eller hårdttræ og alu udvendig.

KRONE Vent
- sådan opvarmes luften

Den friske luft trækkes ind udefra gennem bunden af vinduet. Luf-
ten stiger op indvendig mellem de 2 glaslag og forvarmes, før den 
nu tempererede luft kommer ind i boligen gennem den indvendige 
ventil.

Den friske og nu 
tempererede luft 
kommer ind i 
boligen gennem 
den øverste ventil.

Den friske luft 
forvarmes og 
stiger op, inden 
den fordeler 
sig i boligen.

I vinterhalvåret 
trækkes den friske 
luft ind udefra 
gennem bunden 
af vinduet.

UDEINDE

DE MANGE FORDELE VED KRONE Vent:
// Forbedret indeklima
 
// Afhjælpning af fugtproblemer og skimmelsvamp

// Automatisk daglig udluftning

// Lav trækrisiko

// Ingen løbende justeringer eller ekstra vedligehold 

// Udbytte uafhængig af brugerens adfærd

// Et godt alternativ til pladskrævende rørføring

// En optimal økonomisk løsning sammenlignet 
   med traditionelle ventilationsløsninger. 

Udvendig ventil*

Luftkanaler*

* Med forbehold for ændringer alt efter projekttype

I sommerhalvåret 
trækkes den friske 
luft direkte ind via 
by-pass ventilen i 
toppen af vinduet.

KRONE Vent
- sådan fungerer ventilerne

Indvendige ventiler*

KRONE Vent
- certificeringer og krav

KRONE Vent opfylder kravene for BR18 og BR20 til brug ved 
renovering.

KRONE Vent er DVV certificeret og vinduerne er CE-mærkede.


