Skydedør KRONE
Forbinder inde og ude
- i en elegant løsning med vores 2- eller 3-fløjet model

Energiklasse:
A

U-værdi for hele skydedøren:
0,65 W/m2 K

Materialer:
Træ/alu, fyr, hårdttræ

Ed:
+5,8 kWh/m2

Størrelse:
Op til 6 m bredde
Op til 2,7 m højde

/// ELEGANT DESIGN
Skydedøren er designet i et minimalistisk design.
Med nedfældet grebsskål og slanke profiler.
/// NIVEAUFRI ADGANG
Det lave bundtrin giver let adgang gennem skydedøren og kombinationen af aluminium og komposit giver et stærkt og kuldebrydende produkt.
/// 2- OG 3-FLØJET MODEL
Skydedøren kan leveres med en eller to oplukkelige
skydedøre. Ønsker man en meget bred skydedør
med en ekstra stor åbning, hvor 2/3 af skydedøren
kan åbnes, bør man vælge vores 3-fløjede model.

/// TYVERISIKRING
Skydedøren er så godt som umulig at bryde op, da
den er lukket med 2 stk. 12 mm stålbolte med en
udtrækskraft på 800 kg pr. stk.
/// MATERIALEVALG
Skydedøren kan leveres i mange materialekombinationer. Eksempelvis med gående del i hårdtræ og
faste dele i aluminium. Et eksklusivt og elegant valg
til den kvalitetsbevidste kunde.

/// STORT LYSINDFALD
Skydedøren er opbygget med smalle rammer og
en skrå karmopbygning der giver et ekstra flot og
naturligt lysindfald i boligen.
/// NEM VEDLIGEHOLDELSE
Vælges skydedøren med udvendig del i aluminium
er der minimal vedligeholdelse.
/// POSITIV ENERGIBALANCE
3-lags super lavenergiglas betyder, at skydedøren
set over hele året tilfører bygningen mere varme
end den afgiver.
/// BØRNESIKRING
Som vores øvrige vinduer og døre tilbyder vi
naturligvis børnesikring, så alle er i trygge hænder.

KRONE VINDUER A/S er en 100% danskejet, ordreproducerende virksomhed, som i mere end
50 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
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