
Informacje o firmie

Profil działalności
Od ponad 70 lat Grupa VELUX, wykorzystując światło dzienne 
Profil działalności i świeże powietrze, tworzy lepsze warunki do 
życia na całym świecie.

Nasze produkty zapewniają zdrowy klimat wewnętrzny. Jest on 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Oddziaływają one 
pozytywnie na środowisko, gdyż są energooszczędne  
oraz pozwalają zaoszczędzić więcej energii niż potrzeba  
do ich produkcji.

Lokalizacje
Posiadamy firmy produkcyjne w 9 krajach, a spółki handlowe w ponad 40, dzięki czemu nasze produkty są szeroko dostępne.  
Zatrudniamy 10 000 osób, a nasza główna siedziba znajduje się w mieście Hørsholm, na północ od Kopenhagi, w Danii.

W skrócie o VELUX
Grupa VELUX oferuje szeroką gamę produktów i usług 
na całym świecie. 

Produkujemy m.in:
• okna dachowe i świetliki tunelowe
• rolety zewnętrzne i wewnętrzne
• kołnierze i produkty instalacyjne
• systemy elektrycznego sterowania
• system doświetleń modułowych dla budynków komercyjnych



Informacje o firmie
Struktura własności
Właścicielem Grupy VELUX jest VKR Holding A/S, spółka z o.o. 
należąca w całości do fundacji i rodziny. Wyniki finansowe 
Grupy VELUX są częścią skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego VKR Holding. W 2014 roku przychody VKR Holding 
wyniosły 2,2 mld euro, a zysk netto za ten rok wyniósł 
179.8 milionów euro.

Nasza historia
W 1941 roku, przedsiębiorca i wynalazca, Villum Kann Rasmussen postanowił przekształcić ciemny strych w przestrzeń pełną 
światła dziennego i świeżego powietrza. Jego pierwsze okno dachowe zostało opatentowane w 1942 roku. Nazwa firmy wyjaśnia 
kluczowe korzyści płynące z tego rozwiązania. „VE” to skrót od wentylacja, a „LUX” to po łacinie światło. VELUX.

Kontakt
Agnieszka Kamińska
PR Manager
VELUX Polska Sp. z o.o.
tel.: (22) 33 77 053,  
e-mail: agnieszka.kaminska@VELUX.com

Rozwiązania 
przyszłości już 

dostępne

»Podczas mieszkania w tym domu nie mieliśmy grypy 
ani kaszlu, jak zazwyczaj. Myślę, że ma to związek 
z jakością powietrza i światłem dziennym.« 
Rodzina Glazebrook, Wielka Brytania

»W ciągu ostatnich dwóch lat nikt z nas nie był
tak naprawdę chory. Zazwyczaj każdy, co
najmniej raz w roku, był przeziębiony« 
Rodzina Oldendorf, Niemcy 

»Mój syn, Ryan, nie miał do 
tej pory ataku astmy« 
Rodzina Pastour, Francja

15%

90% życia spędzamy 
wewnątrz budynków

o tyle wzrasta zdolność dzieci do 
przyswajania wiedzy, jeśli przebywają 
w pomieszczeniach z dobrym 
klimatem wewnętrznym.

40%
całkowitej konsumpcji 
energii przez społeczeń-
stwo jest zużywane na 
potrzeby budynków.  

9 na 10 budynków istniejących w 2015 
roku w Europie będzie wciąż użytkowana. Do 2050

Model Home 2020
Dowody działania

Dobra
jakość powietrza osiągnięta dzięki 
naturalnej wentylacji latem.  

1 godzina
o tyle mniej sztucznego światła. Brak koniecz-
ności użycia światła elektrycznego pomiędzy 
wschodem a zachodem słońca przez cały rok. 

5% wyższy współczynnik światła dzien-
nego w pokojach bez przegrzewania. 

Wymagania budowlane
z 2020 mogą być osią-
gnięte przy wykorzysta-
niu obecnych produktów
Społeczeństwo potrzebuje efektywnych energetycznie 
budynków, które zapewniają zdrowy klimat wewnętrz-
nych, przy minimalnym wpływie na środowisko. 

Kluczowe 
założenia Domu 
Aktywnego 

10 lat doświadczeń dzięki 
zamieszkałym i użytkowa-
nym budynkom

12 Krajów     Domów Aktywnych 21

Komfort 

Środowisko Energia

Zarząd
Grupa VELUX jest zarządzana przed Radę Nadzorczą 
i Zarząd VELUX. 

• Jørgen Tang-Jensen, Prezes
• Peter Bang, Dyrektor Finansowy, Finanse i Systemy Informatyczne
• Ingemar Tärnskär, Dyrektor Wykonawczy, Łańcuch Dostaw 

i Rozwój Produktów 


