
COto 62

//// FØRST PÅ MARKEDET 
KRONE var den første vinduesproducent på marke-
det med et træ/alu vindue med komposit i falsen. 

//// VALGFRI TRÆSORT 
Vinduerne leveres med en indvendig del i en lang 
række forskellige træsorter. Kontakt os med dine 
ønsker.

//// KOMPOSITFALS  
Brug af komposit giver flere fordele. Dels er materi-
alet uorganisk og nedbrydes derfor ikke som træ og 
dels er det ekstremt kuldebrydende. 

//// ENERGI OG MILJØ 
Vinduet leveres med 3-lags lavenergiglas og lever 
dermed op til de strengeste krav i bygningsregle-
mentet.

//// NEM VEDLIGEHOLDELSE 
Den udvendige aluminiumsdel sammenbygget med 
kompositfalsen betyder minimal vedligeholdelse og 
lang levetid. 

//// STOR FLEKSIBILITET 
Vinduerne kan leveres i meget store dimensioner, 
som kombination af fastkarm og oplukkelige ele-
menter. 

//// BØRNESIKRING 
Som vores øvrige vinduer og døre tilbyder vi 
naturligvis børnesikring, så alle er i trygge hænder.

Træ/alu vindue 
- med kompositfals 

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

//// TYVERISIKRING 
Vinduerne kan leveres med ekstra indbrudssikring, 
så ubudne gæster holdes ude. 

//// INGENIØRBEREGNING 
Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vin-
duer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den 
korrekte løsning iflg. gældende lovgivning. 

Energiklasse:
A

Lyddæmpning: 
Op til 40 dB Rw+Ctr

Eref: 
+5,1-17,2 kWh/m2

U-værdi for hele vinduet: 
0,77-0,85 W/m2 K

Materialer:
Træ/komposit/aluminium

Indbrudssikring: 
RC2-godkendt
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