Enkelt og smukt design. Enkel montering.
10 grunde til at de præfabrikerede VELUX ovenlysmoduler
vil gøre alverden til forskel i dit næste projekt.

1. Hurtigere
at montere
2. Mere sikre
3. Nemmere
at montere
4. Fleksible
5. Af højeste kvalitet
6. Smukt designet

Vores innovative
præfabrikerede
modulopbyggede
ovenlys revolutionerer
både, hvordan ovenlys
ser ud, og hvordan
de bliver monteret.
De unikke og komplet præfabrikerede
moduler betyder, at du kan spare tid,
penge og besvær i byggeprocessen.
Udviklet med både arkitekter og montører i tankerne
giver det bemærkelsesværdige design mulighed for mere
dagslys og mere frisk luft. Det smukke design matches af
modulernes funktionalitet og optimerede monteringprocess.
Her er 10 grunde til, at vores ovenlysmoduler hurtigt
er ved at blive det foretrukne valg til vinduesprojekter
i hele Europa.
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1. Hurtigere at montere
Tid er penge på ethvert projekt, og
de præfabrikerede moduler betyder,
at disse ovenlys kan monteres tre
gange hurtigere end normalt.
Det præfabrikerede design betyder, at modulerne kan
sættes sammen og monteres i løbet af få minutter.
Den hurtigere og nemmere montering, der kan foregå i al
slags vejr, sparer tid og ressourcer. Det gør, at du hurtigt
kan sikre bygninger mod ugunstige vejrforhold såsom regn
eller sne, og det skaber et behageligt arbejdsmiljø indenfor,
så resten af projektet

kan færdiggøres effektivt.

Se, hvor
hurtigt de
præfabrikerede
VELUX
ovenlysmoduler
kan samles og
monteres.

1. Hurtigere
at montere
2. Mere sikre
3. Nemmere
at montere
4. Fleksible
5. Af højeste kvalitet
6. Smukt designet
7. Godt hjulpet
af VELUX
8. Energibesparende
9. Bæredygtige
10. Problemfri

2. Mere sikre at montere
For at bygge en sikker og robust konstruktion,
bør du sikre dig, at du har produkter af højeste
kvalitet. VELUX ovenlysmoduler er 100%
præfabrikerede, hvilket betyder, at hver enkelt
komponent er grundigt testet og integreret
i et kontrolleret produktionsmiljø.
Vi overvåger nøje alle aspekter af fremstillingen for
at sikre en perfekt og sikker pasform.
Vores vinduer er grundigt testet, så der er langt mindre
risiko for skader på det nye tag. Den enkle montering
fjerner behovet for stilladser og mange arbejdsmænd,
og det reducerer både risikofaktorerne og omkostningerne
til sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggeriet.
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3. Langt nemmere
at montere

at montere

Fra modulerne leveres på byggepladsen,
til det sidste ovenlys er sat på plads,
tager det kun få minutter at få monteret
de præfabrikerede VELUX moduler – de
klikkes simpelthen på plads med enkle
beslag, og de passer altid perfekt.

6. Smukt designet
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De unikke beslag med et enkelt spændedesign
garanterer en nem og sikker montering hver gang,
hvilket sparer tid i byggeprocessen.

at montere

Denne video
viser, hvor
hurtigt og enkelt
monteringen
foregik på et
nyligt afsluttet
projekt.

4. Større fleksibilitet
til flere typer projekter

1. Hurtigere

Vores præfabrikerede moduler kan sættes
sammen på flere måder, og de findes
i otte forskellige størrelser, hvilket giver
mulighed for fantastiske løsninger til
en lang række af byggeprojekter – lige
fra uddannelsesinstitutioner, sports- og
fritidsfaciliteter til kontorer og hospitaler.

3. Nemmere
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Denne fleksibilitet betyder også, at de passer perfekt
til forskellige typer af rum, herunder smalle gange, brede
mellemgange, opholdsrum og mange andre. Fordi de
præfabrikerede VELUX ovenlysmoduler giver så mange
forskellige muligheder, er de den ideelle løsning til både
storstilede byggeprojekter og mindre byggerier.

Se, hvordan
præfabrikerede
VELUX
ovenlysmoduler
er den ideelle
løsning til at
bringe lys og
frisk luft ind i
byggeprojekter
af enhver type.

Se et bredt
udvalg af
projekter, der
kan forvandles
ved hjælp
af VELUX
ovenlysmoduler.
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5. Garanti for den høje VELUX-kvalitet
Det giver lidt mere ro i sindet når du ved,
at du har at gøre med et pålideligt, etableret
brand, der har været anerkendt og respekteret
for kvaliteten af sine produkter i over 75 år.

derfor er vores moduler sammensat af ekstremt holdbare
materialer. Sammenlignet med det materiale, som tradi
tionelt bruges til ovenlysvinduer, giver den ekstraordinære
styrke mulighed for længere, slankere rammer, hvilket skaber
en bedre og mere æstetisk løsning til byggeprojekterne.

Ovenlysvinduerne er bygget til at modstå tidens tand, de
har en garanteret holdbarhed på 10 år, men kan prale af en
levetid på 30+ år. De er ikke bare utrolig flotte – de fungerer
også suverænt, da hver komponent er af højeste kvalitet.

Det er altafgørende, at vores ovenlysmoduler kan modstå
alle vejrforhold. Hvert modul er forsynet med en steprude,
der sikrer, at vand kan ledes sikkert fra enheden og over på
tagpladerne Monteringen og modulernes vandtæthed er
også grundigt testet i Nordeuropas største vindtunnel
med vinde af orkanstyrke.

Holdbare løsninger har brug for holdbare komponenter, og

Stephan
Verkuijlen, der er
medejer af Foster
+ Partners,
forklarer her,
hvordan the
VELUX Group
løbende udvikler
på sit design
for at finde den
rigtige løsning.
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6. Enkelt og
smukt design
Vores præfabrikerede modulopbyggede
ovenlys er ikke bare designet til arkitekter
– de er designet af arkitekter. Modulerne er
skabt i samarbejde med det prisbelønnede
og verdenskendte arkitektfirma Foster +
Partners og er bygget til at afspejle og
genskabe et virkelighedsnært billede
af den første skitse og idé.

at montere

Se denne video
for at se, hvordan
præfabrikerede
VELUX
ovenlysmoduler
kan hjælpe dig
med at vække din
vision til live på
alle former for
byggeprojekter.

I flere år samarbejdede the VELUX Group med
Foster + Partners om at skabe et fleksibelt og
smukt ovenlyssystem, der gennem større lysindfald,
bedre ventilation samt en uovertruffen æstetik
og atmosfære kunne forvandle ethvert rum.
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7. Der er altid hjælp
at hente hos VELUX
Holdet af eksperter hos VELUX står
altid klar til at støtte og rådgive dig
gennem alle byggeriets faser.
From the initial design stage – you can download our free
CAD/BIM software models and latest design tools for
virtual design construction, to installation and after sales
support and training.
We see ourselves as your strategic partner for your commercial project, and are here throughout to lend our experience and expertise.

Ønsker du mere
information
om VELUX
ovenlysmoduler
til et kommende
projekt?
Hvis du giver
os nogle få
oplysninger om
dit projektet, vil
vi vende tilbage
hurtigst muligt.
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8. Enestående
energibesparelse

8. Energibesparende

Styringen af lys og varme er et vigtigt
element i vores ovenlysmoduler, og kunderne
kan selv styre mængden af sollys og frisk luft
ved hjælp af det innovative kontrolpanel.
Et intelligent styresystem giver bedre
ventilation og lukker modulet, hvis der
er kraftig vind, eller hvis det regner.

at montere

Automatisk styrede VELUX-rullegardiner kan blive
forudmonteret på hvert modul. De er med til at skabe
et optimalt indeklima og giver en anden mulighed for
at styre lys og varme.
Den energibesparende effekt af disse ovenlysmoduler
overstiger faktisk gældende bygningsreglementer.
En lav varmeledningsevne og en vifte af lavenergiruder gør,
at VELUX ovenlysmoduler er exceptionelt energibesparende.

9. Bæredygtige
10. Problemfri

Hent vores PDF
med tekniske
specifikationer for
at se detaljerede
oplysninger om
energieffektivitet.
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9. Bæredygtighed

Trumpington Community College (GB) – BREEAM rating ’Excellent’

Hvert modul er bygget til at holde i mange
år med en levetid på over 30 år. Men hvis
det bliver nødvendigt at erstatte enkelte
enheder, kan de nemt fjernes, uden at
påvirke resten af modulerne.
Der er ikke anvendt klæbemidler i hverken fremstillingen
eller monteringen, så modulerne kan nemt skilles ad
og genbruges.
Modulerne er også ideelle til projekter, der skal leve
op til miljøcertificeringsordningen BREEAM.

Siemens Head Office (DK) – LEED rating ’Gold’
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10. En mere
harmonisk montering
De specifikke behov hos både arkitekter
og entreprenører på vinduesprojekter
er blevet nøje overvejet og tilgodeset.
For første gang nogensinde behøver du ikke at gå på kompromis med æstetik og design af praktiske eller økonomiske
årsager. Eller det modsatte for den sags skyld.
Nu kan du få et modulært ovenlyssystem, der ser fantastisk
ud, fungerer ideelt og kan monteres på få minutter.

Se vores
interview med
arkitekter og
entreprenører for
at lære mere om,
hvordan begge
parter ser fordele
ved dagslys og de
præfabrikerede
moduler.

Find et design, der
passer til dine behov,
og se forvandlingen på
dit næste byggeprojekt.
Eller kontakt vores VELUX-team på telefon
45 16 45 16 eller e-mail vms.dk@velux.dk,
og hør, hvordan de kan hjælpe med
dit næste projekt.

