
VELUX bæredygtighedsstrategi 2030 er begyndelsen på en transformation,  
hvor bæredygtighed bliver en del af vores daglige arbejde, som vi alle vil tage 
aktiv del i. Strategien er ambitiøs, den dækker hele forretningen over hele  
verdenen og den har et langsigtet perspektiv. 

Strategien kalder vi ”It’s our nature” og har en indbygget dobbelt betydning:

1. Det er ”vores” natur som rollemodel at bringe bæredygtighed i centrum  
 for vores virksomhedsstrategi.

2. Vi vil gøre vores del for at bidrage positivt til klimaforandringerne og  
 støtte den natur, som vi - og alt liv på jorden - hviler på.

Reducere vores 
produkters CO2-aftryk

Udvikle digitale produkter 
til en bæredygtig livsform

Gøre vores emballage 
mere bæredygtig

Indfange vores 
historiske CO2-aftryk

Reducere vores 
fremtidige CO2-aftryk

Vise hvordan man 
bygger bæredygtigt

Sikre mangfoldighed 
og en inkluderende kultur

Forøge antallet af 
kvinder i lederstillinger

Ansætte mennesker 
med handicap

Stræbe efter 
nul arbejdsulykker

Udvikle sunde 
arbejdspladser

Reducere arbejdsrelaterede 
flyrejser og skifte til biler 
uden emissionsudledning

Opnå nul 
a�aldsløsninger

Dele bæredygtige, 
innovative ideer

Fremme en 
cirkulær økonomi

Sikre en ansvarlig virksomhed

Udvikle bæredygtige produkter

Pionér i klima og natur handlinger

Dette gør VELUX
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Resultat
–215 kg CO2

2. Anvendelse i bæredygtigt byggeri
• Anvendt i Svanemærket, DGNB og  
 Active House-certificerede byggerier

• Bidrager med lav U-værdi og tilfører  
 mere dagslys og dermed gratis solvarme  
 i vinterhalvåret

• Optimerer indeklimaet ved at tilpasse  
 temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau

3. Bortskaffelse og genanvendelse
• Alle VELUX produkter er designet,  
  så det er nemt at separere de forskellige  
  materialekategorier

• Genbrug af træ, polyurethan,  
  aluminium, glas og stål

+1 kg CO2

+101 kg CO2

1. Råvarer og produktion
• Certificerede råvarer: PEFC

• Minimal spild og ressorceforbrug ved  
 produktion

• Testet og dokumenteret til lang levetid

Gælder for udskiftning af et ovenlys-
vindue af typen GGL MK06 med 3-lags 
standardrude type 68 monteret i et 
typisk enfamilieshus i Danmark.

–317 kg CO2

Dette gør verden

- fordi vores produkter 
og løsninger bidrager til 
sundhed og velvære i byg-
ninger. ”Vores produkter 
anvendes til nyttige for-
mål i samfundet” som er 
kernen i strategien.

- fordi vores produkter 
og løsninger er en del af 
en større sammenhæng i 
byer og samfund, og med 
vores strategi vil vi fort-
sætte med at demonstre-
re og udbrede kendskabet 
til bæredygtige byggerier.

- fordi vi i endnu højere 
grad vil bidrage til klima-
ændringer ved at sætte 
ambitiøse mål for reduce-
ring af CO2 aftryk. 

Udskift ovenlys  
med god samvittighed

Dette gør vinduet


