Komproment
Innovative
Tagløsninger

Bygningens 5. facade
fuldender det harmoniske
helhedsudtryk.
Med Komproments æstetiske designorienterede tegl- og naturskifer udtryk som aktuelle og nytænkende tagløsninger skabes de individuelle rammer i harmoni og respekt
for den fremtidige arkitektur.

Linea

Med Komproments design vindende Linea® teglsten forenes æstetik, intelligent
teknik samt tysk grundighed i en eksklusiv tegltags løsning. Raffineret skiferler i
kombination med moderne produktionsteknologi,, sikrer en velovervejet teglstens
variant specifikt udviklet til det nordiske
klima. Med innovative designmuligheder
for tagintegration af Co2 sænkende sol-

celler, opnås både et bæredygtig aktuel
islæt, samt et sikkert og æstetisk kvalitetstag til glæde nu og for fremtidige
generationer. Med 5 eksklusive overflade
udtryk, total løsningsmuligheder og
markedsledende garantiordninger sikrer
Komproment Linea® teglsten øverste
fællesnævner.

Innovador 10
Komproment Innovadór-10® udfordrer med sit innovative design samt nytænkende
overfladeteknologi det traditionelle form- og farve spektrum. Med design præmierede
keramiske overflade teknologier, samt individuelle strukturer for stor diversitet eller
traditionel harmonisk farveudtryk, vil Komproment Innovadór-10® omfavne det brede
spekter for korrekt teglstens valg til den individuelle tagløsning. Teglstenens designfeatures omfatter naturligt og intelligent fuld integration af strømproducerende solceller
for bæredygtig og miljøbevidst omtanke. Med 15 unikke overflade teknologier kombineret med teglstenens velkendte egenskaber som lav fugtoptag og grundigt gennemtestet teknologi, opnås et unikt teglstens valg med Komproment Innovadór-10®

Erlus Level RS
Teknologisk testvindende Komproment
Level RS® teglsten til de mest ekstreme
forhold. Visuelt vil Level RS® fremtone et
stilrent, skarpt og naturlig overfladeudtryk
med dens 4 klassiske farvenuancer,
men under overfladen fremkommer
tegl-verdenens mest højteknologiske
egenskaber for befæstelse, samt beskyttelse af tagets underkonstruktion. Med
højt udviklet tredobbelt falssystem leverer
Level RS® vandtæthed og tryghed på selv

komplicerede tagkonstruktioner, med
lav hældning. Intelligent forankret med
unikke dobbelte stormkrogsbefæstelse
vil Komproment Level RS® fremstå modstandsdygtig og sikkert overfor de stærkeste klimatiske og atmosfære-mæssige
forhold. Raffineret råmateriale og produktionsteknologi kombineret med omtanke
for de færdige produktegenskaber, giver
Level RS® en markedsledende fremtidssikret profil.

Koncept Roof
Komproment Koncept Roof® tilbyder en lang række af intelligente samt bæredygtige
bevidste egenskaber. Med ægte naturskifer som det overskyggende blikfang opnås
et miljøbevidst valg af tagmateriale. Naturskifer som tagmateriale har gennem generationer været anerkendt som et bevidst valg for opnåelse af ekstrem lang levetid
og kombineret med Co2 venlige produktionsteknologier, hvor naturen selv varetager
størstedelen af processen, opnås egenskaber til gavn for mennesker og miljø. Det patenterede montagesystem giver en betragtelig vægtreducering på tagkonstruktionen
og mulighederne for tagintegration af solceller i det forberedte montagesystem fuldender de kombinerede bæredygtige elementer. Komproment Koncept Roof® fornyer
klassiske velkendte byggematerialer med intelligent og gennemtænkt teknologi.

Traditionel skifer
Komproment Naturskifer omfavner alle de karakteristiske egenskaber som kendetegner et kvalitets tagmateriale gennem generationer. Æstetisk overlegent og med byggetradition igennem århundrede fremstår naturskifer stadig som et historisk gennemtestet tagmateriale, velegnet og højaktuelt til fremtidens klimatiske forandringer. Med
bæredygtige egenskaber for design til adskillelse og genanvendelse opnår naturskifer
sikkert indpas i de nutidige og aktuelle miljøcertificeringer, omhandlende svanemærket byggeri. Komproment Naturskifer er skabt af naturen og gennemgår minimale
produktionsressourcer for det færdige produkt. Naturskiferen genanvendes efter endt
livscyklus med ambition og filosofi omkring at nutidens bygninger er fremtidens materialebank.
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