
VELUX COMMERCIAL DAGSLYSLØSNINGER
Komplet support til entreprenører og montører ved kommercielle projekter



Vi ønskede at finde 
en partner, der kunne 
forsegle bygningen 
hurtigt. Monteringen 
af 420 VELUX 
ovenlysmoduler blev 
færdiggjort på bare 
15 arbejdsdage.

John Hansen, 

Projektleder HS Hansen A/S
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VELUX COMMERCIAL: 
UNDERSTØTTER DINE 
DAGSLYSLØSNINGER 
HELE VEJEN  

Hos VELUX Commercial ved vi, hvor vigtigt det er at støtte 

dig, entreprenøren og montøren hele vejen igennem et 

kommercielt projekt.

Vi trækker på 80 års erfaring med ovenlys og ekspertise 

fra et engageret team af dagslysspecialister. Vores 

omfattende sortiment af dagslysløsninger, design- og 

visualiseringsværktøjer, rådgivning i produktvalg, teknisk 

support, eftersalgsservice og omfattende garantier 

betyder, at vi kan tilbyde komplet service, som er unik på 

det kommercielle marked. 

Uanset hvad dine projekt- eller funktionskrav er, gør vores 

produkter og ydelser det nemmere end nogensinde at 

specificere og montere ovenlys, kupler og glastagssystemer, 

holde tæt kontakt til monteringseksperter og teknisk 

ekspertise og give dine kunder et holdbart, pålideligt resultat.

Tal med VELUX Commercial, før du går i gang med dit 

næste dagslysprojekt.

Vi havde en glimrende 
tidlig kontakt med 
VELUX Commercials 
tekniske team, som hjalp 
os med at gennemgå 
detailspecifikationerne 
og forstå og afdække 
eventuelle problemer 
tidligt i processen.

Hoskins Architects
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Før opførelse og 
specifikation

Produktion

Montering

Eftersalgsservice

Hoteller og konferencecentre

Offentlige bygninger

Sportsfaciliteter

Lufthavne og jernbanestationer

Kontorer

Detailhandel og indkøbscentre

Industri og lager

Sundhedssektor

Undervisning

VELUX COMMERCIAL: 
SPECIALISTER I DAGSLYS OG FRISK LUFT

VELUX Commercial er en division under VELUX Gruppen, og 

vi designer og fremstiller dagslys- og ventilationsløsninger 

til industrielle, kommercielle og offentlige bygninger.

VELUX Commercials produktsortiment betyder, at du nu 

kan vælge blandt et stort udvalg af dagslysløsninger. 

Alle vores dagslysprodukter er testet, hvad angår kvalitet 

og ydeevne, og de leveres med omfattende garantier, så du 

kan være helt tryg.
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VELUX COMMERCIAL: 
BRINGER DAGSLYS IND I 
KOMMERCIELLE, INDUSTRIELLE 
OG OFFENTLIGE BYGNINGER

OVENLYSKUPLER OG 
FLADTAGSVINDUER

VELUX Commercial tilbyder nu markedets 
bredeste og mest innovative sortiment af 
kupler, ovenlys og glastagssystemer til den 
kommercielle sektor. 

SAMMENBYGGEDE 
OVENLYS 

GLASTAG

BRANDVENTILATION OG 
KOMFORTVENTILATION

Dagslys og 
ventilation

Dagslys, naturlig og 
certificeret brandventilation

Designfleksibilitet, optimalt 
dagslys og ventilation

Brandventilation

Et komplet sortiment af præfabrikerede, 

installationsklare ovenlyskupler og fladtagsvinduer 

er kilder til dagslys og frisk luft

Økonomiske, lette, sammenbyggede ovenlyssystemer 

giver store områder med naturlig lysspredning, 

brugerkomfort og mulighed for brandventilation

Pålidelige glassystemer giver designfleksibilitet og 

mulighed for at skabe en bygning med optimalt 

dagslys og frisk luft, som øger brugernes velbefindende

Løsninger til brand- og varmeventilation (SHEV) 

giver komfort, ventilation og temperaturstyring og 

garanterer brandsikkerhed og brugernes velbefindende
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OVENLYSKUPLER SAMMENBYGGEDE 
OVENLYS I POLYCARBONAT

BRANDVENTILATION OG 
KOMFORTVENTILATION

GLASTAG FLADTAGSVINDUER

■ Monolight

■ Circular

■ Walk on

■ Linearlight

■ Monopitched

■ Barrel Vault

■ Dual Pitched

http://veluxcommercial.dk


VORES SORTIMENT 
OMFATTER OGSÅ:

VELUX modulære ovenlys
Et komplet, præfabrikeret modulsystem med mulighed for at tilvælge 
solafskærmning. Det er nemt at specificere, forudsigeligt og hurtigt 
at montere.

VELUX modulære glasplanlys
Elegant glasplanløsning kombineret med glimrende ydeevne. Vælg 
mellem fast, oplukkeligt, rundt eller ”walk-on”-design.

VELUX Glaspaneler
Præfabrikerede paneler med slanke profiler, som giver et elegant look. 
Fleksibelt design, som inkluderer hjørneløsninger, grat, kel og rende.

Glastag
Arkitektonisk frihed med så godt som ubegrænset designfleksibilitet 
til glastage.

8 VELUX Commercial



9 VELUX Commercial veluxcommercial.dk

VELUX COMMERCIAL: 
HJÆLP PÅ ALLE PROJEKTSTADIER  
Fra produktvalg og teknisk support til montering og eftersalgsservice er det VELUX 

Commercials mål at være din foretrukne partner til kommercielle ovenlysløsninger. 

RÅDGIVNING  
Vores dagslyseksperter er klar til at rådgive igennem hele planlægnings- og byggeprocessen.  

DESIGN
Vores omfattende værktøjer, bl.a. VELUX Daylight Visualizer og tilgængeligheden af CAD- og 
BIM-objekter, sikrer Virtual Design Construction og optimal produktspecifikation.

SPECIFIKATION
Vores engagerede team kan levere alle de produktdata, detaljer og råd, der er nødvendige for at 
kunne vælge de rigtige produkter til ethvert kommercielt nybyggeri eller ombygningsprojekt.    

LOGISTIK
Sammen med vores produkter giver vi præcise leveringstider og -datoer, så du kan udarbejde 
nøjagtige monteringsplaner for projektet.

TEKNISK DOKUMENTATION
For at lette udarbejdelsen af specifikationer kan vores produktbrochurer, datablade og tekniske håndbøger 
downloades via vores hjemmeside sammen med vores enkle monteringsvejledninger, videoer og manualer.

PLANNING AND DELIVERY    

Vi kan hjælpe med at styre monteringen afhængig af dine krav og de specificerede løsninger.  

1    Montører fra VELUX Commercial til rådighed 

2    Monteringsmanualer og undervisningsvideoer 

3    Oplæring og support på stedet til dine montører

MONTERING  

BRUGERVEJLEDNING  
Vi er altid til rådighed med vejledning og teknisk support igennem produktets levetid.  

GARANTIER
  Vores produkter og tilbehør understøttes af omfattende garantier, som reducerer risikoen og giver 
ro i sindet.

EFTERSALGSSERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE  

PLANLÆGNING OG LEVERING    

http://veluxcommercial.dk


VELUX COMMERCIAL: 
DIN FORETRUKNE 
PARTNER TIL DAGSLYS- OG 
VENTILATIONSLØSNINGER

■  Det bredeste udvalg af ovenlys, kupler og glastagssystemer 

under ét tag

■  Pålidelig produktkvalitet og sikkerhed

■  Gennemtestede og certificerede løsninger  

■  Kontinuerlig og nemt tilgængelig teknisk support 

fra eksperter

■   Engageret, komplet kundeservice fra de tidligere 

designstadier til montering og eftersalgsvedligeholdelse
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VI TILBYDER:  

https://commercial.velux.com/?utm_source=whitepaper-download&utm_medium=website&utm_campaign=commercial-whitepaper


VELUX Commercial har et godt ry i 
branchen for kvalitetsprodukter og 
pålidelighed. Det var vigtigt for os, 
da vi valgte vores glastagsspecialist. 
Det var en fornøjelse, at processen 
med VELUX Commercial foregik 
gnidningsfrit, og vi er meget tilfredse 
med projektets færdige elementer.

Mark Jarman, Senior Project Manager 

hos Galliford Try
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KONTAKT VORES TEAM I DAG

E-mail: salg@veluxcommercial.dk veluxcommercial.dk

http://veluxcommercial.dk
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