Kampagne 1 / udførende
Flere ovenlysvinduer, mere dagslys
______________________________________________________________________________________

Tagudskiftning er en oplagt anledning til at øge
mængden af dagslys i dine kunders boliger
I mange tilfælde er tømrermesterens eller entreprenørens rolle at være boligejerens rådgiver,
der hjælper med at træffe beslutninger om valg af løsninger og materialer. Når opgaven
handler om udskiftning af tag på det eksisterende hus, er det ofte relevant at drøfte bedre
dagslysmuligheder med husejeren.
Når taget nu alligevel er fjernet og et nyt skal etableres, så er det da oplagt enten at forsyne huset med nye
”huller” i taget til ovenlysvinduer eller gøre de nuværende ovenlysløsninger endnu større – og derved give
plads til mere dagslys og bedre ventilationsforhold.

Byg ovenlysskakt til huse med vandret loft
Det er især i forbindelse med tagrenoveringer af parcelhuset i ét plan med hældningstag, traditionelle
gitterspær og med vandret loft, at det kan være en god idé at forklare boligejeren, hvordan det rent faktisk
kan lade sig gøre at etablere ovenlys. Selvfølgelig særligt i de områder i boligen, hvor dagslys er en
mangelvare. Derfor drejer det sig også om at SE efter de mørke områder og rum. Særligt i de klassiske
parcelhuse fra 60’erne, 70’erne og 80’erne, som er aktuelle for tagrenoveringer i disse år. Ovenlysløsningen
vil til disse hustyper skulle udføres i form af en eller flere lysskakter, der bringer dagslyset helt ned i boligens
mørke rum.
Rent byggeteknisk findes der flere muligheder for at etablere en lysskakt med ovenlys, der forsyner rummet
med dagslys og samtidig giver bedre ventilationsmuligheder. Tømrermester Mads Stadsgaard har god
erfaring med udførelse af en lysskakt: ”Vi har etableret lysskakter en del gange – både med et og to VELUX
ovenlysvinduer. Uanset omfanget af ovenlysvinduer og metoden, så er det en overskuelig opgave, som vi er
helt fortrolige med og som faktisk er ret ukompliceret”, siger Mads Stadsgaard.

Se mulighederne og inspirer din boligejer
Netop det at SE og få øje på mulighederne er i mange tilfælde afgørende for at få en konstruktiv dialog med
husejeren. Mange husejere forventer inspiration og vil gerne udfordres til at gøre deres bolig endnu mere
attraktiv i forbindelse med en tagrenovering. I den sammenhæng rimer attraktivt også på et godt og
velfungerende indeklima. Det er næsten en selvfølge, at det står højt på boligejeres dagsorden.

Godt indeklima giver bedre trivsel
Moderne husejere er beviste om indeklimaets betydning for trivslen i hjemmet. Her spiller dagslyset en helt
afgørende rolle. Alle forskningsresultater peger på, at jo mere dagslys, vi har til rådighed i vores boliger, jo
større livskvalitet vil vi opleve. Derfor er det yderst relevant at udnytte det, når dine kunders tage skal
udskiftes.
Ikke alene sørger ovenlysvinduerne for masser af dagslys. De giver også nem adgang til udluftning med en
med effektiv og naturlig ventilation, når vinduerne åbnes. Dermed optimeres indeklimaet, fordi temperaturen,
luftfugtigheden og CO2 niveauet reguleres. Alt i alt forbedres luftkvaliteten, der har stor betydning for vores
helbred og velvære.

Hellere for meget end for lidt ovenlys
I 1½-planshuset, der skal have nyt tag, kan der enten være tale om etablering af helt nye ovenlysvinduer, så
førstesalen får tilstrækkeligt dagslys – eller det kan dreje sig om en udskiftning af de gamle og udtjente
ovenlysvinduer. I begge tilfælde kan det anbefales at tænke ”hellere et ovenlysvindue for meget, end et for
lidt…” Når først tagrenoveringen igangsættes, så betyder det relativt lidt at sikre, at der kommer rigeligt med
dagslys ind i boligen.

Hvis opgaven omfatter udskiftning af de gamle ovenlysvinduer, så tænk her på at udvide med et eller to
ovenlysvinduer mere i tagkonstruktionen. Sagen er nemlig, at dagslyseffekten har en meget stor virkning,
når man går fra et til to ovenlysvinduer. Naturligvis sikrer det også en bedre udsigt til glæde for husets
beboere. Dette emne fortjener også en dialog med din kunde.

Små artikler
Gør mørke rum lyse med ovenlys i parcelhuset
Ved tagrenoveringer af boliger er mulighederne for at øge dagslysmængden med ovenlys oplagte. I
parcelhuset med vandret loft og en tagkonstruktion med hældning, kan ovenlysløsningen bestå i at etablere
en eller flere lysskakter med ovenlys. Det giver dagslys ned i de mørke dele af boligen. Derved skabes en
markant fornyelse af køkken, stue eller badeværelse med etablering af lysskakt gennem loftet og taget.
Ovenlyset bringer lys og luft og forbedrer indeklimaet i form af naturlig ventilation, når vinduerne åbnes og
der luftes ud.

”Hellere et ovenlysvindue for meget, end et for lidt…”
I 1½-planshuset kan der enten være tale om etablering af nye ovenlysvinduer, så førstesalen får
tilstrækkeligt dagslys – eller det kan dreje sig om en udskiftning af de gamle ovenlysvinduer. I begge tilfælde
kan det anbefales at tænke ”hellere et ovenlysvindue for meget, end et for lidt…” Når først en
renoveringsopgave igangsættes, så betyder det relativt lidt at sikre, at der kommer rigeligt med dagslys ind i
boligen. Tænk her på at udvide med et eller to ovenlysvinduer mere i tagkonstruktionen. Sagen er nemlig, at
dagslyseffekten mere end fordobles, når man går fra et til to ovenlysvinduer.

Naturlig udluftning sikrer et godt indeklima
Ikke alene sørger ovenlysvinduerne for masser af dagslys. De giver også nem afgang til udluftning med
effektiv og naturlig ventilation, når vinduerne åbnes. Dermed optimeres indeklimaet, fordi temperaturen,
luftfugtigheden og CO2 niveauet reguleres. Alt i alt forbedres luftkvaliteten, der har stor betydning for vores
helbred og velvære.

Ovenlys til huse med vandret loft
Det er især i forbindelse med tagrenoveringer af parcelhuset i et plan med hældningstag, traditionelle
gitterspær og med vandret loft, at det kan være en god idé at forklare boligejeren, hvordan det rent faktisk
kan lade sig gøre at etablere ovenlys. SE efter de mørke områder og rum. Særligt i de klassiske parcelhuse
fra 60’erne, 70’erne og 80’erne, som er aktuelle for tagrenoveringer i disse år. Ovenlysløsningen vil til disse
hustyper skulle udføres i form af en lysskakt, der bringer dagslyset helt ned i boligens mørke rum.

Nemt at bygge en lysskakt til ovenlys
Rent byggetekniske findes der flere muligheder for at etablere en lysskakt med ovenlys, der forsyner rummet
med dagslys og samtidig giver bedre ventilationsmuligheder. Med VELUX hjælpespær i selve
tagkonstruktionen er det nemt at udføre. Det forenkler monteringen, så der er et direkte underlag til
ovenlysvinduerne og en pæn afslutning indvendigt. Derved undgår man at lave en kompliceret indbygning og
afslutning. Udførelsen af selve lysskakten med gips svarer til at etablere en let skillevæg.

Attraktiv Håndværkerbonus
VELUX Danmark tilbyder alle tømrermestre at optjene bonuskroner, når du køber udvalgte VELUX
ovenlysprodukter. Bonuskronerne kan veksles til attraktive produkter hos bonuspartnere som fx
Ticketmaster, Zalando, Elgiganten og Magasin. Se mere om, hvordan du kommer i gang med VELUX
Håndværkerbonus på: bonus.velux.dk

Produkt artikler
Jo flere ovenlysvinduer, jo bedre indeklima
Sortimentet af VELUX ovenlysprodukter er bredt for at sikre den bedste løsning med mest muligt dagslys.
Tophængte ovenlysvinduer, vippevinduer, fladtagsvinduer – manuelle, elektriske eller solcelledrevet og med
eller uden solafskærmning. Mulighederne er mange – fælles er, at jo flere ovenlysvinduer, der etableres, jo
bedre indeklima opnår boligejeren, fordi ovenlysløsningerne sikrer lys og luft, der øger livskvaliteten.

Mere plads og mere dagslys med VELUX ateliervindue

VELUX ateliervinduer giver mulighed for at udvide med flere m3 under taget. Med VELUX ateliervinduer
øges rumhøjden, og derved skabes der mulighed for møblering under vinduerne. Udefra fremstår
atelierløsningen med et karakteristisk udtryk i form af et tydeligt fremspring i tagfladen. Vælg mellem fire eller
seks vinduer

Det nye VELUX STUDIO øger mængden af dagslys
VELUX STUDIO er en æstetisk løsning med slankere profiler, så du får endnu bedre udsyn og mere dagslys.
Monteringen er meget enkel, fordi vindueselementet består af 3 vinduer med én fælles karm. Designet på
STUDIO sikrer 23 % mere dagslys gennem taget og smallere profiler giver en fantastisk panoramaudsigt. Ud
over det faste vindue i midten kan de to yderste ovenlysvinduer åbnes uafhængigt af hinanden. VELUX
STUDIO er også en økonomisk attraktiv løsning, fordi boligejere får meget for pengene. 3 vinduer koster
næsten det samme som 2.

Tips og tricks
Byg ovenlysskakt til huse med vandret loft
I parcelhuset med vandret loft og en tagkonstruktion med hældning, kan ovenlysløsningen bestå i at etablere
en eller flere lysskakter med ovenlys. Det giver dagslys ned i de mørke dele af boligen. Derved skabes en
markant fornyelse af køkken, stue eller badeværelse med dagslys, der forbedrer indeklimaet.
Fra et til to ovenlysvinduer øger dagslyseffekten markant
Når først en tagrenovering igangsættes, så betyder det relativt lidt at sikre boligejeren, at der kommer rigeligt
med dagslys ind på førstesalen i boligen. Tænk her på at udvide med et eller to ovenlysvinduer mere i
tagkonstruktionen. Sagen er nemlig, at dagslyseffekten har en meget stor virkning, når man går fra et til to
ovenlysvinduer.
Bring samtalen ind på dagslys ved tagrenoveringer
Netop det at SE og få øje på mulighederne er i mange tilfælde afgørende for at få en konstruktiv dialog med
husejeren, når en tagrenovering er på tale. Mange husejere forventer inspiration og vil gerne udfordres på at
gøre deres bolig endnu mere attraktiv. I den sammenhæng rimer attraktivt også på et godt og velfungerende
indeklima. Derfor er det naturligt at inspirere til mere dagslys og bedre muligheder for naturlig ventilation med
ovenlysvinduer – både i 1½-planshuset, huse med fladt tag og med vandret loft og en tagkonstruktion med
hældning.
Øg mængden af dagslys med VELUX STUDIO
Kender du den nye VELUX STUDIO? Et ovenlysvindueselement, der består af 3 vinduer med én fælles
karm. En æstetisk løsning med slankere profiler, så din kunde får endnu bedre udsyn og mere dagslys.
Monteringen er meget enkel, fordi vindueselementet består af 3 vinduer med én fælles karm. VELUX
STUDIO er også en økonomisk attraktiv løsning, fordi boligejere får meget for pengene. 3 vinduer koster
næsten det samme som 2, og du klarer monteringen langt hurtigere end hvis du skulle montere 3
ovenlysvinduer.
Vær faglig rådgiver for dine kunder
I mange tilfælde er du som tømrermester boligejerens rådgiver, der hjælper med at træffe beslutninger om
valg af løsninger og materialer. Når opgaven handler om udskiftning af tag på det eksisterende hus, er det
ofte relevant at drøfte bedre dagslysmuligheder med husejeren. Når taget alligevel er fjernet og et nyt skal
etableres, så er det da oplagt enten at forsyne huset med nye ”huller” i taget til ovenlysvinduer eller gøre de
nuværende ovenlysløsninger endnu større – og derved give plads til mere dagslys og bedre
ventilationsforhold. Med andre ord: Tagudskiftning er en oplagt anledning til at øge mængden af dagslys i
dine kunders boliger.
Skab værdi for dine kunder med dagslys og frisk luft
Optimalt dagslys og god indeluftkvalitet vil få dine kunders boliger til at skille sig ud fra tilsvarende boliger.
Kunder kan let se ”wow”-faktoren og mærke den medfølgende komfort, hvilket automatisk giver boligen
højere værdi.
Gør din kundes bolig mere attraktiv med dagslys
Hjælp din kunde med at indarbejde ovenlysvinduer for at:
• lede lyset dybere ind i rummene
• give op til dobbelt så meget dagslys som facadevinduer i samme størrelse
• give mulighed for privatliv, samtidig med at der er adgang til dagslys
• øge følelsen af rummelighed gennem ekstra plads og mere lys

Minimér driftsomkostningerne med ovenlys for dine kunder
Dagslyset og ventilationen fra ovenlysvinduer transformerer ikke blot et rum og gør det lysere. Det forbedrer
også ventilationsmulighederne, sparer energi og giver forbedret sundhed og velvære på lang sigt. De fleste
mennesker tænder for elektrisk belysning derhjemme om morgenen eller efter arbejde, når det er for mørkt
indenfor til at kunne se ordentligt. Med masser af dagslys elimineres behovet for kunstig belysning i løbet af
dagen, hvilket giver en lavere elregning.

Tips og tricks
Skab ”wow”-effekt ved at indbygge lysskakt
Det er en enkel proces at indbygge lysskakter i tagkonstruktioner med spær. I mange tilfælde er det en fordel
at vælge vandrette kombinationer med 2 eller 3 ovenlysvinduer i en lysskakt. Det giver rummet et optimalt
dagslysniveau og skaber en ”wow”'-effekt for dine kunder. Hvis der kun er plads til ét vindue, er det optimalt
at bruge en af de bredere, kortere størrelser og placere det tæt på ydervægslinjen. Dette giver en lavere
lysskakt, der maksimerer mængden af dagslys.
Maksimér rummets potentiale med antallet og størrelsen på ovenlysvinduer
Med et lille ovenlysvindue på tagetagen kan mindstekravet til dagslys muligvis opfyldes, men din kunde går
glip af muligheden for at omdanne rummet til et boligareal med høj værdi. Hvis størrelsen på et vindue øges,
kræver det normalt blot tilskæring af et spær og etablering af en udveksling. Alternativt kan du vælge en
mindre bredde og montere 2 eller 3 vinduer side om side, så de passer ind mellem spærene.

SoMe indlæg
Husk ovenlysvinduerne, når du udskifter taget hos en kunde. Det giver værdi for både kunden og din
forretning "
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