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Få ekstra glæde  
af huset med  
ovenlysvinduer

Annonce

MERE LYS 
Et ovenlysvindue giver over dobbelt så meget lys i rummet som et facadevindue pga. orienteringen 
mod himlen. Derfor får man markant mere lys i hele rummet, som opleves mere rummeligt. 

Nok så vigtigt er dagslys det bedste lys. Ingen elektriske lyskilder kan matche det. Dagslys  
påvirker humøret positivt og er det bedste arbejdslys – uanset om man står i køkkenet og skærer 
grøntsager eller sidder ved spisebordet og laver lektier. 

MERE PRIVATLIV
Det er egentlig lidt ironisk: Vi sætter store vin-
duer i vores huse for at kunne se ud – og sætter 
derefter gardiner op, så andre ikke kan se ind. 

Ovenlysvinduer giver både lys og privatliv, og det 
giver ekstra god mening i badeværelset, hvor små 
facadevinduer kan kombineres med ovenlysvin-
duer. Tilmed får man en fantastisk oplevelse af at 
bade under åben himmel, hvis ovenlysvinduet er 
placeret over brusenichen.

ØGET VÆRDI
Når man installerer ovenlysvinduer, bliver huset 
mere værd. En undersøgelse fra Boligsiden.dk i 
2018 viser, at et parcelhus med ovenlys i  
gennemsnit koster 107.873 kr. mere end et til- 
svarende hus uden ovenlys. Altså tjener investe-
ringen sig hjem – og måske mere til – den dag, 
man sælger huset. 

Men den største værdi får man, mens man bor i 
huset: Værdien af mere dagslys, optimalt inde- 
klima og større komfort.

Der er mange gode grunde  
til at vælge ovenlysvinduer, 
når man bygger et nyt hus:
Mere lys, mere privatliv og 
øget værdi er nogle af dem.

Få mere inspiration om VELUX ovenlysvinduer 
i det nye parcelhus på hjemmesiden:  

velux.dk/nybyg

Køkken-alrummet er en favorit, når det gælder ovenlys. Det er oplagt med ovenlysvinduer i et moderne hus, hvor man 
kan vælge en fjernbetjent løsning.

Forskning viser, at dagslys kan forbedre  
børns indlæringsevne med op til 15 %. 

Ovenlysvinduet lukker masser af lys ind  
– og holder nysgerrige blikke ude.


