
Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen 
I mer enn 75 år har VELUX Gruppen skapt bedre bomiljøer for 
mennesker over hele verden ved bruk av dagslys og frisk luft. 

Våre produkter sikrer et bedre inneklima, for arbeid og læring, lek 
og velvære.  VELUX takvinduer er energieffektive og genererer 
mer energi enn det brukes på å produsere dem.

Plassering
Det er produksjon I 9 land og salgskontorer I mer enn 40 land.

Vi er mer enn 9 500 ansatte, og hovedkontoret ligger nord for København.

VELUX Produkter
VELUX Gruppen tilbyr et stort antall produkter i hele verden, 
deriblant:

 Takvinduer, takvinduer for flate tak og lystunneler
• Overlysmoduler til offentlig bygninger
• Gardiner og rulleskodder
• Inndekninger og installasjonsprodukter
• Produkter til fjernbetjening



Om VELUX Gruppen
Eierskap
VELUX gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fond – og familie-
eid selskap. VELUX Gruppens resultater inngår i VKR Holdings 
konsernregnskap.
I 2015 utgjorde VKR Holdings omsetning 2.4mia. Euro, og  
nettoresultatet for året var 268.700.000 Euro.

Ledelse
Direktør for VELUX Norge AS er Torgeir Øverås

Toppledelse, VELUX Gruppen
• Jørgen Tang-Jensen, CEO
• Peter Bang, CFO, Finance and information Systems
• Ingemar Tärnskär, Executive Officer, Supply Chain and  

Product Development

Historie
I 1941 fikk oppfinner og gründer Villum Kann Rasmussen en ide som skulle endre mørke loft til beboelsesrom, fulle av dagslys og 
frisk luft. Navnet VELUX ble satt sammen av forkortelsen «VE» for ventilasjon og «LUX» latin for lys. 

Kontakt
VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10 D
0484 Oslo
Tlf: 22510600
velux.no@velux.com

Presse senter

Fremtidens 
løsninger finnes 

allerede idag

«Bedre helse. Vi har enda ikke vært forkjølet som ellers 
alltid var. Jeg tror det har med luftkvaliteten og dagslyset 
å gjøre» 
Glazebrook Familien, UK

«I løpet av de to siste årene, har ingen av oss 
vært ordentlig syke. Vanligvis har vi alle vært 
det minst en gang i året.»
Oldendorf Familien, Tyskland

«Ryan (sønnen) har ennå 
ikke hatt et astma anfall»
Pastour familien, Frankrike

15%

Vi tilbringer mer enn 90% 
av all vår tid innendørs

Et godt inneklima 
kan forbedre barns 
læringsevne med 

40%
av samfunnets samlede 
energiforbruk går til 
bygninger

vil 9 av 10 av Europas bygninger
(2015) fremdeles være i brukI 2050

Model Home 2020 
resultater

Godt
inneklima med naturlig ventilasjon 
gjennom hele sommeren

1 times
mindre bruk av elektrisk lys. Kun bruk av 
elektrisk lys fra solnedgang til soloppgang 
hele året.

5% høyere dagslysfaktor i husets 
viktigste rom uten overoppheting

2020 krav til bygninger 
kan nås med dagens 
produkter
Samfunnet har behov for energie�ektive bygninger, 
som kan gi sunt inneklima for de som bor, arbeider eller 
leker i dem, og som samtidig har minimal innvirkning 
på miljøet.

Aktivhus 
prinsippet 
er nøkkelen

10 års erfaring med 
aktivhus

12 land Aktivhus21

Komfort

Miljø Energi


