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Brandsikring – ny satsning fra Krone Vinduer  

Som den første vinduesproducent i Danmark kan Krone Vinduer nu tilbyde brandsikrede 

versioner af sine vinduer og døre i præcis samme design som virksomhedens øvrige produk-

ter. InnovationsAgenterne har hjulpet på vej. 

- Når vi leverer døre og vinduer til et større byggeri, ønsker kunde og myndigheder ofte, at et 

antal af dem skal være brandsikrede. Tidligere måtte vi indkøbe branddøre og -vinduer hos en 

underleverandør med speciale i brandsikring. Det havde den ulempe, at designet ikke var helt 

identisk med vores egne produkter, forklarer produktchef hos Krone Vinduer Carsten Lanzky 

Jensen.  

- Derfor har vi længe haft et ønske om at levere brandsikrede produkter i præcis samme design 

som vores konventionelle produkter. Det kan vi nu, og dermed har vi taget hul på et helt nyt 

forretningsområde, fortæller Carsten Lanzky Jensen. 

Første vindue på markedet 

- Vores første brandvindue i massivt træ er allerede på markedet og leveres bl.a. til et stort 

byggeri i Stockholm. Og i februar starter produktionen af vores første branddør. 

Det var InnovationsAgent Robert Firkic, der bistod Krone Vinduer med at realisere ideen. Han 

hjalp virksomheden med at søge udviklingsmidler i InnoBooster-puljen og formidlede kontakt 

til Dansk Brandteknisk Institut. 

- Vi havde ingen erfaring med brandsikring, fortæller Carsten Lanzky Jensen. 

- I vores branche bygges branddøre og -vinduer af specialiserede producenter, som vi henter 

ind som underleverandører. Men vi havde mod på at prøve selv, især fordi vores kunder efter-

spørger brandsikrede versioner af vores produkter, der skal være designmæssigt identiske med 

det øvrige sortiment. Vi fik hjælp til opgaven af Dansk Brandteknisk Institut, og de første pro-

dukter er allerede godkendt og i handlen. I løbet af 2017 vil vi udvikle flere brandsikrede pro-

dukter og lancere dem løbende. Vores mål er, at der skal være brandsikrede døre og vinduer i 

alle de fire produkt-familier i vores sortiment.  

Attraktive produkter 

Krone Vinduer er underleverandør til en række store danske vinduesproducenter og ifølge 

Carsten Lanzky Jensen har nogle af disse allerede besluttet at optage de nye brandsikrede Kro-

ne-produkter i deres sortiment. 

- De nye produkter er attraktive, fordi de ikke kun opfylder alle myndighedskrav omkring 

brand. Vi har designet dem, så de også lever op til de nye energikrav og krav til lydisolering. 

Desuden er de også udformet, så de sikrer gode adgangsforhold for handicappede. 



Carsten Lanzky Jensen forventer stor interesse for den nye produktlinje: 

- Det er en niche, som vi nu skal til at opdyrke, og lige nu er vi de eneste på banen herhjemme. 

Jeg tror, at brandsikrede versioner af vores produkter i løbet af kort tid vil øge vores salg med 

10 procent.  


