
Case:
THE KRANE

Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST Studio



THE KRANE er en prestigefyldt ombygning af en industri
kran til eksklusiv luksussuite med spa og møderum, som 
InVentilate har leveret ventilationssystemet MicroVent til.

Højt over jorden og med imponerende 
havudsigt har ejer Klaus Kastbjerg og 
arkitekt Mads Møller fra Arcgency skabt 
en svævende oase. 

I THE KRANE tjekker gæsterne ind i en 
luksussuite med egen spa og konfe
rence lokale med glasvægge, der giver 
fuldt udsyn hele vejen rundt. 
“Møderummet er helt i glas for at skabe 
kontakt til omgivelserne, havet og 
vejrets skifte, og derfor er det virkelig en 
udfordring at skabe et godt indeklima. 
Vi har valgt MicroVent for at kunne 
skabe et konstant flow af frisk luft uden 

på nogen måde at forstyrre oplevelsen 
 hverken med lyd eller visuelt,” fortæller 
arkitekt og master builder Mads Møller. 

Med sit rørløse design optager Micro
Vent ingen plads og indgår usynligt i 
indretningen. 
“Glasboksen står som en stram, ren 
geometri i krankonstruktionen, og vi 
ønskede en ventilationsløsning, der 
ikke fylder noget,” forklarer Mads Møller, 
der er gået efter dansk design af høj 
kvalitet til projektet. 

Oplev hele konceptet på thekrane.dk

THE KRANE, København
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med CO2 og temperaturstyring 
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Med kun 40 kvadratmeter er der tænkt over hver eneste detalje, og teamet bag THE KRANE har 
ønsket at fremvise nogle af Danmarks mest innovative brands. Her er MicroVent bl.a. kommet i 
selskab med B&O, Duravit, Menu og VOLA. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST Studio

MicroVentsystemet består af minimum to 
microventilationsenheder. Enhederne koordi
nerer og fordeler ind og udblæsningsarbejdet 
mellem sig, så luftskiftet enten holdes på et 
konstant prædefineret niveau eller justeres efter 
behov. Antallet af enheder dimensioneres i for
hold til behovet for luftskifte. MicroVent fås med 
henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.


