
Company fact sheet

Virksomheden
I mere end 70 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for 
mennesker verden over ved at bringe dagslys og frisk luft  
gennem taget.  

Lokationer
Med salgsselskaber i over 40 lande og fabrikker i 9 lande, arbejder vi globalt og har omkring 10.000 medarbejdere verden over.

VELUX kort fortalt
Vores produktportefølje består af ovenlysvinduer såvel som 
ovenlysmoduler og en lang række dekorations- og solafskærm-
ningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelli-
gente fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt 
indeklima og bæredygtige løsninger – til leg og læring, arbejde  
og fornøjelse.
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Ejerskab
VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds-  
og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på  
www.velux.com.

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

Development

Ledelse, VELUX Danmark 
• Mick Schou Rasmussen, Direktør

Vores historie
I 1941 fik iværksætter og opfinder Villum Kann Rasmussen idéen, der forvandlede mørke kviste til beboelige rum fyldt med dagslys 
og frisk luft. Hans første ovenlysvindue blev patenteret i 1942. Han fandt på et karakteristisk navn, som fortalte de vigtigste 
fordele ved hans løsning: ‘VE’ en forkortelse af ventilation og “LUX” latin for lys. VELUX.
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Fremtidens løsninger 
findes allerede i dag

»Vi har endnu ikke oplevet forkølelse og hoste, hvilket vi 
plejer at gøre. Jeg mener at det skyldes den forbedrede 
luftkvalitet og dagslyset.«
Glazebrook familien, UK

»Ingen af os har været rigtigt syge inden 
for de seneste to år. Normalt har alle været 
alvorligt syge mindst én gang om året.« 
Oldendorf familien, Tyskland

»Ryan [sønnen] har endnu ikke 
haft et astmaanfald.«
Pastour familien, Frankrig

15%

Vi bruger 90% af 
vores tid inden døre

Et godt indeklima kan 
forbedre børns 
indlæringsevne med 

40%
af samfundets samlet 
energiforbrug går til 
bygninger

vil 9 ud af 10 af Europas bygninger 
(2015) stadig være i brugI 2050

Model Home 2020
resultater

Godt
indeklima med naturlig ventilation 
sommeren igennem.

1 times
mindre brug af elektrisk lys. Kun brug af 
elektrisk lys fra solnedgang til solopgang 
året rundt.

5% højere dagslysfaktor i husets 
vigtigste rum uden overophedning.

2020 bygningsmål 
kan nås med nutidens 
produkter
Samfundet har behov for energie�ektive bygninger, 
der kan give et sundt indeklima for de mennesker der 
bor, arbejder eller leger i dem og samtidig har minimal 
indvirkning på miljøet.

Active House 
principper 
er nøglen

10 års læring

12 lande Active Houses21

Komfort

Miljø Energi


