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Nutidens bygninger er 
fremtidens materialebank
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Der er mange ting i livet man kan gøre om og 
om igen. At levere et førstehåndsindtryk er ikke 
en af dem. Et førstehåndsindtryk varer ved, 
det gælder også førstehåndsindtrykket for en 
bygning eller et hjem.

Vi leverer bygningens udvendige klimaskærm. 
Vores miljøæstetiske tag- og facadeløsninger 
beskytter hjemmet på en smuk, æstetisk og 
miljøvenlig måde.

Vore unikke montagesystemer til fastgørelse 
skaber sammen med et bredt udvalg af natur-
materiale holdbare og æstetiske løsninger.

First
Impressions
Last

Vores løsninger bygger på både erfaring og 
dokumentation og er udviklet i samarbejde
med arkitekter og bygherrer.

Vi arbejder ud fra bæredygtige principper som 
design-til-adskillelse, og vores løsninger er 
dokumenterede med materialepas.

I vores tilgang til både samarbejdspartnere 
og hinanden er vi ordentlige, fremsynede og 
løsningsorienterede - fordi førstehåndsind-
trykket varer ved.

FIRST IMPRESSIONS LAST
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Vi vægter den 
menneskelige
relation højt
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Miljøæstetiske løsninger
i bæredygtige materialer

Ventilerede facader bevarer og beskytter 
dit byggeri mod vind og vejr på en smuk og 
miljøvenlig måde. Vi har en række forskellige 
montagesystemer tilpasset vores naturmate-
rialer, alle i 100 % uorganiske materialer.

Vi arbejder ud fra bæredygtige principper 
som design-til-adskillelse, Cradle-to-Cradle 

og sporbarhed. Fordi vores ressourcer er 
kostbare, og fordi vi tager ansvar for den 
verden, vi lever i.

Mange af vores systemer har mulighed for 
at integrere solceller i facaden. Vores grønne 
DNA sikrer fremtidens bæredygtige 
projekter. Alle vores projekter er forsynet  

med materialepas, der både fortæller, hvad 
produkter består af, men samtidig medfører, 
at materialerne kan genanvendes og 
genbruges, fordi de kan sorteres op i rene 
fraktioner og anvendes lokalt i nyt byggeri.

Ingen kompromiser! Heller ikke når det 
gælder miljøet! 
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Vores dokumenterede grønne DNA sikrer 
fremtidens bæredygtige projekter. Vi 
arbejder med naturmaterialer i høj kvalitet.
 
Skifer: Naturskifer er et naturligt, lang-
tidsholdbart og eksklusivt byggemateriale 
med ekstremt gode egenskaber imod vejr, 
vind og brand. Levetiden på naturskifer i 
verdensklasse er over 80 år. Skiferen skæres 
direkte ud af klippen og håndkløves med 
hammer og mejsel. Det er således et af 
verdens mest miljøvenlige materialer.
 
Keramik: Keramik er i vid udstrækning 
lavet af uorganiske, finkornede råvarer, der 

tørpresses og brændes. Levetiden er lang, 
og udtrykket bliver æstetisk og naturligt.
 
Tegl: Tegl er fremstillet med særligt 
udvalgte lertyper og brændt ved op mod 
1.200 grader, hvilket sikrer smukke, stoflige 
og rustikke tegloverflader. Tegl holder fanen 
højt i flere generationer.
 
Beton: Vi anvender 100 % rene naturmate-
rialer som sand, sten og grus. Beton har en 
lang holdbarhed på mere end 50 år.

Nutidens bygninger
er fremtidens materialebank
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Naturskifer
Naturens eget materiale skåret direkte ud af 
klippen og håndkløvet – et af verdens mest 
miljøvenlige materialer.

Holscher Nordberg / Scandi Byg
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Zappa montagesystemet er udviklet med fokus på 
minimal materiale økonomi og høj montage hastighed. 
Montagesystemet er udført i 100 % uorganiske og 
bæredygtige byggematerialer opbygget efter principperne 
i Cradle-to-Cradle.

D-Wall montagesystemet med naturskifer, er med 100 % 
usynlig fastgørelse af skiferen.

D-Wall

Diamond
Black

Ingen kompromiser.
Hverken når det gælder
miljø eller æstetik.

Zappa

Montage:
D-Wall

Montage:
Zappa

Barcelona
Silver White

Barcelona
Silver White

Diamond
Black

Green Hill

Autumn

Clouded Bay

Barcelona
Plain

Danielsen Arkitektur / Bonava

BM Byggeindustri / Vandkunsten
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Keramik
Keramik findes i flere farver – her ses Zappa 
Ceramic i Mountain White med sin lyse og
positive udstråling.

ONV Arkitekter / Scandi Byg
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Vidar Keramik

Zappa Keramik

Bright Grey

Sandstone

GreyDark

Vivid Black

Zappa-facadesystem til keramik med synlige fastgørelser 
er Danmarks hurtigst monterbare facadesystem.

Montage:
Vidar Keramik

Montage:
Zappa Keramik

Hazel

Mountain White

Vidar Keramik er en økonomisk fordelagtig facade-
beklædning. Med en tykkelse på de keramiske klinker på 
kun 10 mm skaber Vidar Keramik et let og elegant look.
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Teglspån

Vidar Teglspån er ægte tegl i stilrent og elegant 
design. 100 % uorganisk materiale udviklet efter 
Cradle-to-Cradle-principperne.

Her findes et stort udvalg af farvevariationer,  
der skaber en ubegrænset pallette af unikke 
farve- og overflade sammensætninger.

Vidar Teglspån

Vidar Teglspån er en økonomisk 
fordelagtig tag- og facadebeklædning, 
komplet med montagesystem, og tegl 
på kun 14 mm.

Vidar

Chelsea Black 
Brown Rustik

Aarhus Grey 
Dark Rustik

Aarhus Yellow
Rustik

Manchester Blue
Rustik

Aarhus Yellow
Rillet

Manchester Blue
Rillet

Chelsea Black 
Brown Rillet

Aarhus Grey 
Dark Rillet

Aarhus Grey
Rustik

Faro Black
Glat

Westerwall Red 
Brown Rustik

Oslo Pure White
Glat

Aarhus Silky 
Black Rustik

Oslo Pure White
Rillet

Aarhus Silky 
Black Rillet

Faro Black
Rillet

Westerwall Red 
Brown Rillet

Aarhus Grey
Rillet

Montage:
Vidar Teglspån

5E entreprenør / Cobe Arkitekter
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Miljøæstetiske
løsninger designet 
til at modstå det 
nordiske klima

White Arkitekter
15



Skærmtegl
Colosseum Nordic

Colosseum er udviklet i tæt samarbejde 
med danske arkitekter, og såvel formgivning 
som farvevalg udspringer af den nordiske 
arkitektur.

Vandkunsten Arkitekter / Bonava Danmark
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Colosseum Nordic

Colosseum Nordic-skærmteglen er udformet som et 
”L-profil”. Colosseum anvendes, hvor der ønskes et lettere 
udseende og et slankere profil end Pantheon-profilet.

Montage:
Colosseum Nordic

Nordic Red

Beach Yellow

Terracotta Red

Cloudy Grey

Peat Black

Concrete Grey

Brazilian Brown
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Skærmtegl
Colosseum Earth

Colosseum Earth fastholder skærmtegl helt 
uden skruer eller anden synlig, mekanisk 
fastholdelse.

Således fremstår Colosseum Earth let og 
harmonisk med 9 flotte farvekombinationer.

JCN Bolig / Rubow Arkitekter
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Colosseum Earth

Colosseum Earth-skærmteglen er udformet som et 
”L-profil”. Colosseum anvendes, hvor der ønskes et lettere 
udseende og et slankere profil end Pantheon-profilet.

Montage:
Colosseum Earth

Black

Dark Red

Brown

Dark Grey

Blue

Grey

Nordic Red White Yellow
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Pantheon Nordic er produceret med stor stof-
lighed i overfladen og med et rigt farvespil med 
stor diversitet. Et produkt, der egner sig godt til 
det skiftende nordiske klima.

Skærmtegl
Pantheon Nordic

Pantheon Nordic skærmteglen er udformet som 
et ”U-profil”, hvilket giver facaden et markant 
udseende, med en stor skyggevirkning.

Nordic Red Brazilian Brown Beach YellowTerracotta Red

Cloudy Gray Peat BlackConcrete GrayMontage:
Pantheon Nordic

Pantheon Nordic

Effekt Arkitekter / RHB development
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Nutidens bygninger
er fremtidens
materialebank
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Smukt og skandinavisk design. Udviklet i 
samarbejde med danske arkitekter med en
unik formgivning og et varieret farvevalg.

Bæredygtigt design i nordisk stil.

Skærmtegl
Pantheon Earth

Aarstiderne Arkitekter / Gustav Hansen
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Pantheon Earth

Pantheon Earth-skærmteglen er udformet som et 
”U-profil”, hvilket giver facaden et markant udseende, med 
en stor skyggevirkning.

Montage:
Pantheon Earth

Black

Dark Red

Brown

Dark Grey

Blue

Grey

Nordic Red White Yellow
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Beton
Concrete Cover er Nordens eneste ventilerede 
facadesystem i beton udviklet med et 100 % 
uorgansik montagesystem uden synlige skruer.
Montagesystemet medfører en meget hurtig
og optimal montagehastighed.

Concrete Cover kan også monteres med
trælægter.

Brown RosaMontage:
Concrete Cover

Montage:
Concrete Cover

Cover Grey Antracit

Concrete Cover
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Nordens eneste
ventilerede betonfacade
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Tag og facadei ét materiale

Tag og facade i ét materiale giver en helt 
speciel identitet. Miljøhensyn og æstetik går
hånd i hånd i et nyskabende design, hvor 
førstehåndsindtrykket sætter sig fast.

Løsningen fås med følgende systemer:
Vidar · Concrete Cover · Colosseum Nordic ·  
Colosseum Earth · Pantheon Nordic · 
Pantheon Earth

Tag og facade i ét materiale
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Skab et unikt og 
ensartet udtryk, 

hvor tag og facade 
smelter sammen

Kornets Hus. Reiulf Ramstad Arkitekter / Trigon
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Kant Arkitekter / Georg Berg
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Solceller integreret
i facaden

Solceller – den bæredygtige måde at  
producere elektricitet på. Solceller kan 
indbygges i facaden, og fremstå som en 
integreret smuk løsning.

Solcellerne er produceret i et eksklusivt 
samarbejde med verdens førende solcelle-
producenter. Solcellepanelerne monteres 
som enkle plug-and-play-løsninger.

Solcellerne kan udføres i flotte og 
tilpassede farvevariationer, og glasset kan 
udføres lysreflekterende eller i anonyme, 
matte udgaver.
Vi skaber den bedste og sikreste business 

case for dig. På baggrund af knap 20 års 
erfaring og med udgangspunkt i grundige 
behovsanalyser til netop DIT behov.
 
Solcellerne kan indbygges som design- 
elementer i følgende facadesystemer:

· Zappa
· Vidar
· Colosseum Earth
· Concrete Cover
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Komproments
totalløsning
til facaden
Vi tager ansvar for hele leverancen: Mate-
riale, montage- og fastgørelsessystemet.
 
Hos os får du kyndig vejledning og en total-
løsning, der indeholder:

· Teknisk rådgivning
· Beskrivelsesforslag
· Tegninger og detaljer
· Overslagspriser
·  Statiske beregninger på den samlede 

konstruktion
· Statiske beregninger af fastgørelser
· Beregning af U-værdier

·  Udarbejdelse af montagetegninger og 
detaljer til bagsystemer

·  Entreprenørliste på certificerede 
Komproment-montører

·  Montageopstartsmøde med den eller 
de udførende

 
Det første indtryk varer ved – og det gør 
vores facader også!

Montagesystem

Materiale

Fastgørelsessystem
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Materiale Farvevarianter Montage-
system

Solcelle
integreret

Tag og
facade i ét

Skifer Zappa ×

Skifer D-Wall

Keramik Zappa

Keramik Vidar

Beton Concrete
Cover × ×

Skærmtegl Colosseum
Nordic ×

Skærmtegl Colosseum
Earth × ×

Skærmtegl Pantheon
Nordic ×

Skærmtegl Pantheon
Earth ×

Teglspån Vidar × ×
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