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Dagens byggnader är
framtidens materialbank
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Vi värderar 
mänskliga 
relationer högt

Många saker i livet kan man göra om och om 
igen. Men man har bara en enda chans att 
skapa ett första intryck. Det allra första intrycket 
är något som består. Det gäller även första 
intrycket av en byggnad eller ett hem.

Vi levererar byggnadens utvändiga klimatskydd. 
Våra miljöestetiska tak- och fasadbeklädnader 
skyddar hemmet mot sol, vatten och vind – 
vackert, estetiskt och miljövänligt.

Våra unika monteringssystem för fastsättningen 
skapar, tillsammans med ett brett urval av 
naturmaterial, hållbara och estetiska lösningar. 
Våra lösningar bygger på både erfarenhet och 

First
Impressions
Last

dokumentation, och har utvecklats i samarbete 
med arkitekter och byggherrar.

Vi arbetar utifrån hållbarhetsprinciper som 
design för separation, och våra lösningar är 
miljöcertifierade och dokumenterade med 
materialpass. I våra relationer med både våra 
samarbetspartners och med varandra är vi 
grundliga, framtidsinriktade och lösnings-
orienterade – eftersom första intrycket består.

FIRST IMPRESSIONS LAST
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Miljöestetiska lösningar
i hållbara material

Ventilerade fasader bevarar och skyddar din 
byggnad mot väder och vind på ett attrak-
tivt och miljövänligt sätt. Vi har en rad olika 
monteringssystem anpassade efter våra 
naturmaterial, alla i 100 % oorganiska material.

Vi arbetar utifrån hållbarhetsprinciper som 
Design-för-separation, Cradle-to-Cradle samt 

spårbarhet. Eftersom våra resurser är värde-
fulla, och eftersom vi tar ansvar för den värld 
vi lever i.

Många av våra system erbjuder möjlighet 
att integrera solceller i fasaden. Vårt gröna 
DNA säkrar framtidens hållbara projekt. Alla 
våra projekt är försedda med materialpass, 

som både anger vad produkterna består av 
och även innebär att materialen kan återan-
vändas, eftersom de kan sorteras upp i rena 
fraktioner och användas lokalt i nya bygg-
nader. Inga kompromisser!
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Vårt dokumenterade gröna DNA säkrar 
framtidens hållbara projekt. Vi arbetar med 
naturmaterial av hög kvalitet.

Skiffer: Naturskiffer är ett naturligt, långsik-
tigt hållbart och exklusivt byggmaterial 
med extremt god tålighet mot väder, vind 
och brand. Livslängden för naturskiffer i 
världsklass är över 80 år. Skiffret skärs direkt 
ur klippan och klyvs för hand med hammare 
och mejsel. Det är med andra ord ett av 
världens mest miljövänliga material.

Keramik: Keramik tillverkas i allmänhet av 
oorganiska, finkorniga råvaror som torr-

pressas och bränns. Livslängden är lång, och 
intrycket blir estetiskt och naturligt.

Tegel: Tegel framställs av särskilt utvalda 
lertyper och bränns i uppemot 1 200 grader, 
vilket ger vackra, rustika fasader med tydlig 
struktur. Tegel håller i flera generationer.

Betong: Vi använder 100 % rena natur-
material som sand, sten och grus. Betong 
har en lång livslängd på över 50 år.

Dagens byggnader är 
framtidens materialbank
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Zappa monteringssystem har utvecklats med fokus på 
minimal materialekonomi och hög monteringshastighet. 
Monteringssystemen är utformade i 100 % oorganiska och 
hållbara byggmaterial, uppbyggda enligt principerna i 
Cradle-to-Cradle.

Naturskiffer
Naturens eget material som skärs direkt från 
klippan och klyvs för hand – ett av världens mest 
miljövänliga material.

D-Wall-fasadsystem med naturskiffer är marknadens 
enda monteringssystem för både tak och fasad med 100 % 
osynlig fastsättning av skiffret.

D-Wall

Diamond
Black

Inga kompromisser. 
Varken när det gäller 
miljö eller estetik.

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

Holscher Nordberg / Scandi Byg
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Keramik
Vidar Keramik

Zappa Keramik

Bright Grey

Sandstone

GreyDark

Vivid Black

Zappa-fasadsystem för keramik med synliga fästen är 
Danmarks snabbast monterbara fasadsystem.

Keramik finns i flera färger – här ses Zappa 
Ceramic i Mountain White med sin ljusa och 
positiva utstrålning.

Montage:
Vidar Keramik

Montage:
Zappa Keramik

Hazel

Mountain White

Vidar-keramik är en ekonomisk tak- och fasadbeklädnad. 
Eftersom tegelspånen har en tjocklek på endast 14 mm 
skapar Vidar-keramik en lätt och elegant look.

ONV Arkitekter / Scandi Byg
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Tegelspån

Vidar Tegelspån är äkta tegel i stilren och 
elegant design. 100 % oorganiskt material 
utvecklat enligt Cradle-to-Cradle-principerna. 

Här erbjuds en stor variation av färger som 
skapar en obegränsad palett av unika färg- 
och ytkombinationer.

Vidar Tegelspån

Vidar Tegelspån är en ekonomisk tak- 
och fasadbeklädnad, komplett med 
monteringssystem, och tegelplattornas 
tjocklek är endast 14 mm.

Miljöestetiska
lösningar designade 
för att motstå det 
nordiska klimatet

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

White Arkitekter
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Skärmtegel
Colosseum Nordic

Colosseum har utvecklats i nära samarbete med 
danska arkitekter. Både design och färgval har 
hämtat inspiration från nordisk arkitektur.

Colosseum Nordic

Skärmteglet Colosseum Nordic är format som en ”L-profil”. 
Colosseum används när man vill ha ett lättare utseende 
och en slankare profil än Pantheon-profilen.

Montage:
Colosseum Nordic

Nordic Red
Dragwired

Beach Yellow
Dragwired

Terracotta Red
Dragwired

Cloudy Grey
Dragwired

Peat Black
Dragwired

Concrete Grey
Dragwired

Brazilian Brown
Dragwired

Vandkunsten Arkitekter / Bonava Danmark
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Skärmtegel
Colosseum Earth

Colosseum Earth har utvecklats med det första 
monteringssystemet som håller fast skärmteglet 
helt utan skruvar eller annan synlig mekanisk 
fastsättning.

Det ger Colosseum Earth ett lätt och attraktivt 
utseende i 8 vackra färgkombinationer.

Colosseum Earth

Blue

Dark Brown

Dark Grey

Red Scaled Yellow

Black

Grey

Red

Skärmteglet Colosseum Earth är format som en ”L-profil”. 
Colosseum används när man vill ha ett lättare utseende 
och en slankare profil än Pantheon-profilen.

Montage:
Colosseum Earth

JCN Bolig / Rubow Arkitekter
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Pantheon Nordic är tillverkat med mycket 
strukturmönster i ytbeläggningen samt ett rikt 
färgspel med stor diversitet. En produkt som är 
perfekt lämpad för det hårda nordiska klimatet.

Skärmtegel
Pantheon Nordic

Skärmteglet Pantheon Nordic är format som en 
”U-profil”, vilket ger fasaden ett markant utseende 
med tydlig skuggbildning.

Nordic Red Brazilian Brown Beach YellowTerracotta Red

Cloudy Gray Peat BlackConcrete GrayMontage:
Pantheon Nordic

Dagens byggnader
är framtidens
materialbank

Pantheon Nordic

Effekt Arkitekter / RHB development
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Vacker och skandinavisk design. Utvecklat i 
samarbete med danska arkitekter med en unik 
formgivning och ett varierat färgurval. 

Hållbar design i nordisk stil.

Skärmtegel
Pantheon Earth

Pantheon Earth

Skärmteglet Pantheon Earth är format som en ”U-profil”, 
vilket ger fasaden ett markant utseende med tydlig 
skuggbildning.

Montage:
Pantheon Earth

Dark Red

Black

Grey

Dark Brown

Blue

Red

Dark Grey

Aarstiderne Arkitekter / Gustav Hansen
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Nordens enda
ventilerade betongfasadBetong

Concrete Cover är Nordens enda ventilerade 
fasadsystem i betong, utvecklat med ett 100 % 
oorganiskt monteringssystem, utan synliga 
skruvar. Monteringssystemet ger en mycket 
snabb och optimerad monteringshastighet. 

Concrete Cover finns även med träläkt.

Brown RosaMontage:
Concrete Cover

Montage:
Concrete Cover

Cover Grey Antracit

Concrete Cover
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Tag og facadei ét materiale

Tak och fasad i samma material skapar ett 
helt unikt intryck. Estetik och omtanke om 
miljön går hand i hand i en nyskapande 
design där första intrycket består.

Lösningen finns för följande system:
Vidar · Concrete Cover · Colosseum Nordic ·  
Colosseum Earth · Pantheon Nordic · 
Pantheon Earth

Tak och fasad i samma material

Skapa ett unikt och 
enhetligt uttryck som 

låter tak och fasad 
smälta samman

Kornets Hus. Raiulf Ramstad Arkitekter / Trigon
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Solceller integrerade
i fasaden eller taket

Solceller – det hållbara sättet att producera 
elektricitet. Solceller kan byggas in som en 
naturlig del av ett fasad- eller taksystem och 
skapa en integrerad, vacker lösning.

Solcellerna tillverkas i exklusivt samarbete 
med världens ledande solcellsproducenter. 
Solcellspanelerna monteras som enkla plug-
and-play-lösningar.

Solcellerna kan utformas i vackra och  
anpassade färgvariationer, och glaset kan 
fås i ljusreflekterande eller mer anonym, 
matt utformning.

Vi skapar det bästa och säkraste upplägget 
för dig. Med utgångspunkt i närmare 20 års 
erfarenhet och efter grundliga behovsana-
lyser av just DITT behov. 

Solcellerna kan monteras som designele-
ment i följande fasadsystem:

· Zappa
· Vidar
· Colosseum Earth
· Concrete Cover

Kant Arkitekter / Georg Berg
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Material Färg varianter Montage 
system

Solceller
integrerat Tak & Fasad

Skiffer Zappa ×

Skiffer D-Wall ×

Keramik Zappa ×

Keramik Vidar

Betong Concrete
Cover × ×

Skärmtegel Colosseum
Nordic ×

Skärmtegel Colosseum
Earth × ×

Skärmtegel Pantheon
Nordic ×

Skärmtegel Pantheon
Earth ×

Tegelspån Vidar × ×

Komproments
totallösning
för fasaden
Vi tar ansvar för hela leveransen: materialet, 
monteringen och monteringssystemet.

Hos oss får du kunnig vägledning och en 
totallösning som omfattar följande:

· Teknisk rådgivning
· Beskrivningsförslag
· Ritningar och detaljer
· Prisuppskattning
·  Statiska beräkningar för hela  

konstruktionen
· Statiska beräkningar av fästen
· Beräkning av U-värden

·  Monteringsritningar och detaljer för 
bakomliggande system

·  Lista över certifierade Kompro-
ment-montörer

·  Uppstartsmöte med den eller de som 
utför monteringen

Första intrycket består – och det gör även 
våra fasader!

Montagesystem

Material

Underkonstruktion
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komproment.se


