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Velkommen til KRONE VINDUERs verden af opfyldte 
drømme. Her kan du gå på opdagelse og finde de vinduer 
og døre, som passer til din nye bolig eller til renovering af 
den nuværende.

Spar mange penge på energiregningen med KRONE 

KRONE VINDUER A/S
VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN
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Når du skal vælge nye vinduer til dit hus, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Det er 
for eksempel hvilke vinduestyper og materialer, der passer bedst til netop dit hus.

VALG AF VINDUER OG DØRE
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Skal du udskifte dine eksisterende fyrretræs 
-vinduer, kan du nu vælge at få nogle langt 
mere vedligeholdelsesfrie vinduer ved at vælge 
træ/alu vinduer. Her har man det ”varme” træ 
på indersiden, og den næsten vedligeholdels-
es-frie aluminium på ydersiden. 

Med KRONE VINDUER COto-system får du 
samtidig en løsning, der giver den bedst 
mulige energimæssige løsning, hvor du kan 
reducere på energitabet samt øge komforten 
inde i 
huset med reduceret træk og kuldenedslag.
Når du skifter vinduer i huset, skal du være 
opmærksom på den æstetiske virkning ,vin-
duerne har i det samlede billede af dit hus. Et 
godt udgangspunkt er, at husets oprinde-lige 
vinduer ofte er de bedste rent arkitekto-
nisk og proportionsmæssigt. Så find om mu-
ligt de gamle tegninger frem og se, hvilke vin-
duer der sad i huset oprindeligt.

Alternativt kan man også overveje muligheden 
for at give hele huset et ”facelift”. Det kan 
gøres med vinduerne alene eller som en større 
gennemgang af husets udseende. I mange 
huse fra 70’erne og 80’erne kan det resultere 
i betydelige værdistigninger af huset, hvis man 
gennemfører den rigtige omforandring af ud-
seendet.

Man skal dog være opmærksom på, at der er 
mange faldgrupper ved at skifte udseendet, og 
det kan ofte være en fordel at søge rådgivning 
om det æstetiske hos vinduesfagmanden eller 
en arkitekt.
Specielt i huse fra før 1940’erne var man 
opmærksom på vinduets betydning for den 
samlede oplevelse af huset - både indefra og 
udefra. Derfor havde de gamle vinduer flere 
detaljer som for eksempel flot profilering (ud-
skæring og detaljering) af karme, vinduesram-
mer og sprosser.

Se og få inspiration til de mange muligheder 
på de følgende sider.
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Krone Vinduer  kombinerer tradition og innovation i udviklingen og produktionen af vinduer og døre. Vi tilbyder et omfat-
tende program af kvalitetsprodukter med så stor en bredde, at det kan tilfredsstille alle ønsker til form, farve og størrelse. 
Kernen i vores produktion er stadig træ – også i den nyeste udvikling af vinduer, hvor naturens eget holdbare materiale 
kombineres med vedligeholdelsesfrie aluminiumsprofiler. 

ET OMFATTENDE PRODUKTPROGRAM

     Krone FYr                    Krone MAHoGni                 Krone Coto
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45*116

 
Krone FYr laves udelukkende af langtidsholdbart fyr-
retræ med en andel af kernetræ på mere end 90 pro-
cent. Det er netop kernetræ, der i århundreder har været 
grundlaget for produktionen af langtidsholdbare vinduer. 

Nye vinduer af fyrretræ er de seneste år blevet af bedre 
kvalitet, og KRONE VINDUERs fyrretræsvinduer har en 
meget høj andel af kernetræ. 

KRONE FYR

Som det er tilfældet med mange andre byggematerialer, 
følges pris og kvalitet ofte ad. En af de mest omtalte 
forskelle på billige og dyre vinduer er andelen af kernetræ 
i vinduets rammer og karme. Kernetræet forlænger vindu-
ets levetid, da det blandt andet indeholder mere harpiks 
og dermed bedre modstår vind og vejr.
 
Kernetræ er derfor efterspurgt i vinduer af fyrretræ.

Krone Vinduer anvender kernetræ der er næsten fri 
for knaster, og der er derfor meget begrænset risiko for 
knastgennemslag i malingen
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45*116

45*116

 
Krone MAHoGni fremstilles udelukkende af 100 
procent kernetræ. Mahogni er en hård træsort med 
høj vægtfylde, og den supplerende oliebehandling på 
fabrikken er med til at gøre valget af vores mahog-
niprodukter til en langtidsholdbar investering. Vin-
duerne leveres med samme profiler som Krone Fyr.

KRONE MAHOGNI
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Krone Coto forener tradition og fornyelse. Træ ind-
vendigt og aluminium udenpå er en stærk kombination 
af kvalitetsmaterialer, der sparer køberne for at bruge 
kræfter og penge på udvendigt vedligehold. Træ/alumini-
um produkterne leveres i mange farver og med de samme 
profiler som vores øvrige produkter.

KRONE COto

Det kan være en smagssag, om et nyt materiale passer til 
husets øvrige farver og overflader. Du bør overveje, hvor-
dan det nye materiale passer til eventuelt andet træværk 
omkring huset, tagets materiale og farve samt murvær-
kets overflade og farve.
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Alle vore døre kan leveres som ud- eller indadgående 
beslået, som terrassedøre eller facadedøre, som leveres 
valgfrit med enten hårdttræstrin eller lavt alutrin.
 
Indadgående døre i træ/aluminium leveres kun med 
alutrin. 

I mange tilfælde kan dørene sammenbygges med side-
partier.

KRONE DØRE
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MILJØET

NYT SUPER ENERGIBESPARENDE VINDUE

Vinduer og døre fra KRONE VINDUER fremstilles af de 
mest holdbare træsorter fra anerkendte leverandører. 
Brugen af kernetræ gør miljøskadelig imprægne-ring 
overflødig. I stedet giver vi træet en miljøvenlig over-
fladebehandling.

Sammen med anvendelsen af super lavenergiglas er 
der således tænkt fremadrettet – fra produktion til slut-
bruger og det fælles miljø.

Husejere får lettere ved at spare på varmen med 
KRONE VINDUERs nye ekstremt energibesparende 
produkt COto. Vinduet har en dokumenteret U-værdi 
på 0,65 for det samlede vindue, og forbedres vedva-
rende. 

Det betyder, at det kun slipper en fjerdedel så meget 
varme ud sammenlignet med traditionelle vinduer. 

Vinduet kan bestilles i alle mulige design, og dermed 
imødekommer KRONE VINDUER husejernes indi-
viduelle ønsker i forbindelse med ombygning eller 
opførelsen af nyt hus.
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DESIGNFRIHED FOR ARKITEKTEN

Designfrihed er en verden uden begrænsninger. Hos KRONE VINDUER mener vi, at ethvert byggeri bør være unikt 
og kræver unikke løsninger for at skabe den ønskede helhed – også når det gælder vinduer eller hele facadeløs-
ninger.



17

HISTORIEN BAG

Der var en gang, da tømreren eller snedkeren besøgte 
kunderne og tog mål til vinduer og døre. Derefter blev de 
ønskede døre og vinduer håndlavet hjemme på værkstedet - 
med respekt for traditionerne og det gode håndværk. Vi gør i 
princippet det samme i dag - godt et halvt århundrede efter, 
at virksomheden i Harken blev etableret og fremstillede sine 
første vinduer og døre.
Der bliver produceret på grundlag af gode, håndværksmæs-
sige traditioner af de bedste materialer og efter 
individuelle mål. Vi anvender således kun kernetræ for at 
sikre lang holdbarhed, sådan som det har været gjort i år-
hundreder.

Den store, afgørende forskel er det avancerede, højteknolo-
giske produktionsapparat, vi anvender til at forny traditioner 
og sikre vore kunder konkurrencedygtige priser. 

Dertil kommer aluminiumsprofiler, der har gjort vinduer og 
døre nærmest vedligeholdelsesfrie udvendigt, og udviklingen 
af super lavenergiglas har reduceret varmetabet betydeligt.
Traditionen er altså den samme, men fornyelsen har gjort 
vores vinduer og døre endnu bedre end før.
Der er produceret døre og vinduer i Harken siden 1953, hvor 
stifteren af HP-Koncernen, Henning Pedersen, etablerede 
virksomheden. Afdelingen for produktion af vinduer og døre 
blev i 2005 overtaget af den nuværende ejerkreds, der alle 
arbejder i virksomheden. Det gælder blandt andre direk-
tør Kaj Bundgaard, der har arbejdet i virksomheden siden 
1975

KRONE VINDUER er med andre ord i dag et selvstændigt 
firma, der har gennemgået en rivende teknologisk udvikling 
de senere år. Den erfarne stab af medarbejdere er garanter 
for, at de gode håndværkstraditioner holdes i hævd.
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Produktionen hos KRONE VINDUER foregår i Danmark i 
moderne lokaler med mange hjælpemidler, der sikrer et 
godt arbejdsmiljø. Udviklingsafdelingen optimerer kon-
stant vinduernes ydeevne – herunder maksimal isolering 
- og giver salgsafdelingen de bedste kort på hånden. En 
god dialog mellem ledelsen og medarbejderne har gjort 
virksomheden til en eftertragtet arbejdsplads.

Vi lever naturligvis op til de nye skærpede energikrav og 
vi investerer mange ressourcer i udvikling for hele tiden at 
være førende på markedet.

Et energimærket vindue er kendetegnet ved, at både kon-
struktion og materialevalg medvirker til at give vinduet de 
bedst mulige energimæssige egenskaber. Ved at vælge et 
energimærket vindue, får man derfor et lavt energiforbrug 
og et komfortabelt indeklima uden træk og kuldenedfald.

Som en af de første i Danmark har vi installeret et helt nyt
elektrostatisk maleranlæg.

Anlægget bygger på den nyeste teknologi inden for indu-
striel overfladebehandling. Efter scanning af hvert element 
påføres malingen med fildautomatiske robotsprøjter, og en 
elektrostatisk ladning af emnerne sikrer at malingen kom-
mer ind, også de steder hvor man ikke kan komme til med 
en pensel. 

På denne måde opnås en ekstrem høj ensartethed og op-
timal tykkelse af malingsfilmen

Vi råder over de mest moderne produktionsfaciliteter - her ses 
indløbet til maskingaden, hvor alle træbearbejdninger foretages i 
samme gennemløb.

EGEN PRODUKTION
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INFO

Spalteventil

Karm

Ramme

Glasliste

Glasbånd

Rude

Hængselside

Hængsel

Bundglasliste

(fyrretræ = aluminium)
(mahogni = mahogni)

Låserulle (kolve)

Låseblik (slutblik)

Greb (håndtag)

Tætningsliste på rammen

Stangpaskvil

Lukkeside

Bundkarm

ORNAMENTGLASFARVEPRØVER

9010 Renhvid

9001 Cremehvid

7035 Lysgrå

7042 Trafikgrå

7016 Antrasit

9005 Dybsort

5010 Ensianblå

8016 Mahognibrun

Grøn Umbra

3009 ”Svenskrød”

Ornament 520

Klarglas C 504

Travertino, Klar

Ornament 59

Abstracto 187, Klar

Cotswold, Klar

Twist, Klar

Stor Artic, Klar

ÆtsetSpejltråd



Krone Vinduer A/S 
 
Aalborgvej 570  · Harken 
9760 Vrå  
Telefon: 96 24 28 60  
Telefax: 96 24 28 61

www.kronevinduer.dk

Krone Vinduer A/S 
er en 100 procent danskejet 
ordreproducerende virksomhed, som 
i flere end 50 år har fremstillet vinduer 
og yderdøre i høj kvalitet. 

Krone Vinduer A/S 
er i dag blandt de førende inden for 
udvikling af energirigtige 
vinduesløsninger.
 
Krone Vinduer A/S 
er naturligvis underkastet 
Dansk Vindues Certificering.




