Lys og luft i
sommerhuset

VELUX 

Det er svært at sige sommerhus uden også at sige
lys og luft. For er det ikke netop det, vi vil have, når
vi forlader hverdagens trummerum for at finde ro
og harmoni i det enkle sommerhusliv? Dér, hvor der
står god tid, frisk luft og hygge på programmet. Dér,
hvor vi kan slappe af og tage lidt lettere på tingene
med god samvittighed.
Og hvorfor ikke tænke lyset og luften med helt ind
i sommerhuset? Så vi også på regnvejrsdage og i
de kolde vintermåneder, hvor sommerhushyggen
foregår indendørs, kan mærke og se naturen og
dagslyset.
Drømmer du om mere lys og luft i sommerhuset,
er VELUX® ovenlysvinduer en oplagt mulighed.
Det kræver ikke den helt store ombygning, slår ikke
bunden ud af budgettet, og så kan VELUX ovenlysvinduer monteres i stort set ethvert sommerhus.
Mulighederne er uanede – hent inspiration på de
følgende sider, se endnu mere på www.velux.dk
eller i vores hovedbrochure, som kan bestilles på
telefon 45 16 45 16 eller via hjemmesiden.
God fornøjelse!
VELUX Danmark A/S

 VELUX

» Uanset hvordan dit sommerhus
ser ud, kan du skabe masser af lys
og luft med VELUX
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» I sommerhuset strømmer det skønne forårslys ind fra
alle sider og minder os om, at også i år bliver træerne
grønne, kornet gult og havet lunt
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Havluft og himmelkig helt ind i stuen

Når den allerførste forårssol viser sig på himlen, og
vintergækker og erantis titter frem, begynder hele
familien at længes efter sommerhuset. Så pakker vi
bilen og tager af sted…
Det enkle liv
Sommerhuset er vores fristed – og vi elsker at være
der. Selvfølgelig først og fremmest fordi der falder
en ganske særlig ro over hele familien, når vi forlader byen og rykker ud på landet. Men også fordi vi
i sommerhuset rigtigt fornemmer årstidernes kommen og gåen samt lysets fantastiske skiften. Hver
gang vi ankommer, er det som om, at alting ser lidt
anderledes ud – ganske enkelt fordi lyset aldrig er
det samme.
Forårslyset strømmer ind
Og det bliver ikke ret meget bedre end på sådan en
forårsdag, hvor luften er krystalklar, og solen trods
årstiden luner en lille smule i nakken. Når man så
også har fået indbygget ovenlys i sine stuer, og lyset
har fri adgang helt ind i sofaen, får man lyst til at
glemme alt om hverdag, job og skole og bare slå sig
ned for altid.

Ovenlys i flade tage
Har dit sommerhus et fladt tagpaptag, anbefaler vi vores
Pultinddækning ECX til huse med taghældning mellem
0-15 grader.

Lille ændring – stor effekt
Ovenlysvinduerne blev indbygget sidste år. Det var
et relativ enkelt indgreb, som ikke tog tømreren ret
lang tid, for der er loft til kip i stuerne. Det stod os i
ca. 15.000 kr. og har gjort en kæmpe forskel. Ikke
bare har vi fået et skønt himmelkig – nu fornemmer
vi også havluften helt ind i stuen. Man kan altid
være bagklog – men vi skulle bare have investeret
i de vinduer helt fra starten.

Se mere på side 11.
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» Ovenlys giver en fantastisk rumfornemmelse – ja,
det føles næsten som om, vi har bygget ud
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Luksus og funktionalitet
Egentlig er det helt forkert at kalde vores sommerhus for et sommerhus – vi bruger det hele året, som
et solidt supplement til vores helårsbolig. For os har
det aldrig været et “back to basics” sted, hvor den
primitive livsstil hersker. Vi har det mindst ligeså
bekvemt og moderne i sommerhuset, som i byhuset.
Alle ferier og weekender
Vi tilbringer næsten ligeså meget tid i sommerhuset
som i byen. Alle skoleferier og rigtig mange weekender. Og der er faktisk bare en times kørsel til byen,
så det er ikke noget problem at køre til og fra
arbejde. Ind imellem taler vi også om, at det kunne
være dejligt at flytte ind permanent, når børnene er
flyttet hjemmefra, og vi er på vej på pension.
Det skal være nemt
Derfor er komfort, funktionalitet og minimal vedligeholdelse det allervigtigste for os. Tingene skal
simpelthen fungere og være nemme og lige til at gå
til, når vi er her. Og der skal være masser af plads til,
at familie og venner kan overnatte.
Ovenlys over hele linien
Huset var faktisk meget lækkert og funktionelt, da
vi købte det. Men én ting har vi investeret i: Ovenlysvinduer både i stue, badeværelse og i den sovehems,
vi samtidig fik lavet til alle ungerne. Det giver en
fantastisk rumfornemmelse – ja, det føles næsten
som om, vi har bygget ud – og så giver vinduerne
selvfølgelig masser af dagslys og luft. Alt sammen
noget, der højner det visuelle udtryk … og værdien
på huset, har vi ladet os fortælle!
I hele huset er der monteret 4 stk. VELUX INTEGRA®
fjernbetjente ovenlysvinduer.

Fjernbetjening af ovenlysvinduer og solafskærmning.

Med VELUX INTEGRA® kan både vinduer og
solafskærmning, i hele huset, styres fra én
og samme fjernbetjening.
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» Nu er det gamle køkken badet i dagslys,
og det er altså en fornøjelse
 VELUX

Lys i mormors køkken
For nogle år siden arvede vi min mormors sommerhus – en lille perle, hvor jeg har tilbragt masser af
pragtfulde feriedage. Der er så mange minder i det
hus, og jeg var til at begynde med fuldstændig
hysterisk med ikke at lave noget om. Men det var jo
nedslidt, og der var en del ting, som ikke opfyldte
vores behov. Samtidig ville det også være en rigtig
god investering at gøre noget ved huset.
Nænsom renovering
Efter mange overvejelser blev vi enige om at give
huset en ansigtsløftning. Vi ville renovere og forbedre, uden at det gik ud over “mormor-stemningen”
og den originale stil. Vi bevarede mange af de oprindelige møbler og de gode detaljer i huset, men
supplerede med nye tiltag, der gjorde det lysere og
mere funktionelt.
Ovenlysvinduer i køkkenet
Jeg havde – og har stadig – et helt særligt forhold til
min mormors køkken. Her var hun altid i færd med at
lave mad til den store familie. Og som barn elskede
jeg at hjælpe hende. Nu er det mig, der tilbringer
oceaner af hyggelige timer i køkkenet. Det er ren afslapning for mig at bage brød og kager, sylte, hakke
og snitte – gøre alt det, jeg aldrig har tid til i hverdagen. Jeg føler stadig, at det er mormors køkken
– bare i en nutidig og mere funktionel udgave. Og
noget af det mest vellykkede, vi har fået lavet, er
ovenlyset. Nu er det gamle køkken simpelthen badet i
dagslys, og det er altså en fornøjelse. Jeg er sikker på,
at min mormor ville elske det, hvis hun kunne se det.

Polyuretan – vedligeholdelsesfrit ovenlysvindue
Hvid fugtafvisende overflade, der er 100% vedligeholdelsesfri. Er særlig velegnet til badeværelser, køkkener og andre rum
med høj luftfugtighed.
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Vandpjask indenfor
Det er svært at sige sommerhus uden også at sige sol,
strand og vand. Men når sommervejret i Danmark ikke
er til standen, vil det være dejligt at børnene kan pjaske
med vand i et skønt og lyst badeværelse.
Sommerhusets oversete rum
Badeværelser i sommerhuse er ofte placeret i små
mørke rum uden reelle vinduer. Men hvorfor ikke tage
lyset og den friske luft helt ind i badeværelset?
Mere frisk luft
VELUX ovenlysvinduer giver naturlig ventilation. Alle
vores ovenlysvinduer har indbygget ventilationsklap og
er forsynet med en gribeliste, der styrer åbne- og lukkefunktionen, så den friske luft kan cirkulere, selv om dit
vindue er lukket. God luftcirkulation holder luftfugtigheden nede.
Mere og bedre dagslys
Med ovenlysvinduer får du dobbelt så meget dagslys
ind i dit hjem end fra en kvist eller et facadevindue.
Ydermere bliver kvaliteten af lyset bedre, og du får
en bedre spredning af lyset og en større variation i
lysniveauet, når det kommer fra et ovenlysvindue.
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Lys gennem loftet i
sommerhuset
Hvad er mere naturligt end at bringe dagslyset
og naturen med helt ind i sommerhuset?
Heldigvis egner ovenlysvinduer sig fortrinligt til
sommerhuset. Mange typiske danske træsommerhuse har loft til kip og er derfor som skabt til VELUX
ovenlysvinduer. Men uanset om dit sommerhus har
flade lofter, fritlagte gitterspær, A-tag eller fladt
tag har VELUX en ovenlysløsning, der passer
perfekt til dit hus.
Hvad koster det?
Prisen for at forsyne dit hus med ovenlysvinduer
varierer alt efter husets konstruktion, vinduernes
størrelse og type samt eventuelle fjernbetjeningsmuligheder. Et typisk ovenlysvindue på 78 x 118 cm
kan fås for lidt over 3.000 kr. Dertil kommer
udgifterne til tømrerarbejdet, som afhængig af
forholdene typisk varierer fra ca. 4.000 kr. til
10.000 kr. pr. vindue. Så kontakt din lokale
tømrermester og få en fast pris.
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Du kan få ovenlys i sommerhuset,
uanset hvordan din bolig ser ud

Ovenlys gennem
skråloft til kip.

6 gode grunde til at vælge
ovenlysvinduer i sommerhuset
Ovenlys gennem
synlige gitterspær.

• Naturligt lys i selv de mørkeste kroge.
• Naturlig ventilation uden træk.
• Spændende lysindfald, der giver huset
helt nyt liv.
• Lysere og luftigere rum, som syner større.
• Ovenlysvinduer giver 40% mere lys end
facadevinduer.

Ovenlys gennem
lysskakt til vandrette
lofter.

• Værdien af dit sommerhus øges.

Værd at overveje, inden du går i gang
• Hvordan skal ovenlysvinduerne placeres
i forhold til husets øvrige vinduer? – Det skal 		
tage sig godt ud både indefra og udefra.
• Har du behov for fjernbetjente vinduer?

Ovenlys kombineret
med facadelys.

• Skal du have solafskærmning (gardiner
og/eller markiser)?
• Er vinduerne uden for rækkevidde? Vælg
eventuelt vinduer i vedligeholdelsesfrie
materialer (polyuretan).
• Har du skråloft til kip, er det vigtigt, at
vinduerne passer i størrelsen til spærmodulerne.

Ovenlys gennem pultindækning til flade tage.

• Mal lysningen og gerne loftet i lyse farver
– mørke farver kan tage op til 10% af dagslyset.

VELUX 13

Skønne gardiner og
markiser, der skærmer
Hvis du får behov for at kontrollere det lys- og
varmeindfald, der strømmer ind via ovenlysvinduerne,
er VELUX solafskærmning det perfekte og dekorative
valg. Solafskærmningen passer perfekt til VELUX
ovenlysvinduer og fås i næsten 200 farver og
dessiner. De monteres med et enkelt klik og fås både
med manuel, elektrisk og solcelledreven betjening.
Hold varmen ude – og lad lyset komme ind
VELUX udvendige markiser giver fantastisk beskyttelse mod varmen ved at opfange solens stråler, før de
rammer vinduesruden. Markisen fås både med lystæt
og transparent dug. Vælger du den transparente dug,
vil du have fuldt udsyn – selvom markisen dæmper
lyset.
Markisen kan kombineres med indvendig solafskærmning som f.eks. rulle- eller mørklægningsgardiner.

Mere information
Læs mere i brochuren “Original VELUX solafskærmning”
som kan bestilles på www.veluxshop.dk eller på telefon
45 16 45 16, hvor du også kan se det store udvalg og bestille gratis stofprøver.
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Solvarme er genialt
Solvarme er oplagt i sommerhuset, hvor vi tilbringer
allermest tid netop i sommermånederne, når solen for
alvor har magt. VELUX solfangere omdanner effektivt
solens energi til varme, som kan udnyttes til opvarmning af varmt vand til f.eks. køkken, brusebad eller
tøjvask. VELUX solfangere er udviklet, så de passer
perfekt til VELUX ovenlysvinduer og kan dermed nemt
integreres harmonisk i taget med diskret inddækning
og skjulte rørforbindelser.

VELUX solfangere kan indbygges i kombination
med VELUX ovenlysvinduer.

Mere information
Læs mere om mulighederne med VELUX solfangere
i brochuren “VELUX sol og varme”, som kan bestilles på www.velux.dk eller på telefon 45 16 45 16.

VELUX 15

16 VELUX

V-DK 834-0407 © 2007 VELUX Group. ® VELUX, VELUX logo, io-homecontrol, integra og pick&clik! er registrerede varemærker anvendt under licens af VELUX Group.

VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Telefax: 45 16 45 55
velux-dk@velux.com
www.velux.dk

