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Velux
Rummeligt 3D ovenlysvindue - Designoptimering 

Velux er en stor international virksomhed der producerer og sælger ovenlys 
vinduer, lystunneller og ovenlyskupler samt tilbehør. 3PART har samarbejdet 
med Velux i mange år omkring udvikling af forskellige produkter. 3PART har 
bl.a. bidraget med koncept udvikling, facilitering af workshops, udvikling, 
konstruktion, optimering og sparring. 



Velux

Sparring, workshop, design optimering m.m. 

3PART leverede:
• Research
• Skitser 
• Visualiseringer
• Workshop facilitering
• Design optimering
• Ideudvikling
• Sparring på konstruktion
• Produkt udvikling

Proces:
3PART har i en årrække samarbejdet med Velux om flere 
forskellige udviklings projekter. 

3PART har bidraget med alt fra research til udvikling af 
produkter og tilbehør. Herunder har 3PART faciliteret 
workshops, bidraget med sparring på konstruktioner, 
optimeret nuværende designs, udført brugerresearch og 
konkurrentresearch, vidualiseringer i 2D og 3D. Herudover 
har 3PART bidraget med idegenerering i forskellige projekter, 
hvor 3PART efterfølgende har været med i både mindre dele 
af en proces og hele processen fra ide til færdigt produkt. 

Løsning: Samarbejdet mellem Velux og 3PART har gennem 
årene ført til realisering af forskellige projekter. Disse bærer 
alle præg af et tæt samarbejde, med brugsoplevelsen i fokus. 

Samtidigt har der været stor fokus på innovation. Det har en 
stor betydning for at kunne sikre Velux en ledende placering 
på markedet. 

Resultat:
• Workshops
• 3D filer
• Idegenerering
• Konsruktionssparring
• Udvikling af tilbehør
• Designoptimering
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