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Teglrød Sort engoberet Sort ædeleng

VIKING
K13



Markedsledende Tegltagsten 
får bæredygtig profil

VIKING K13 ER UNDERSTØTTET AF EN AF DANMARKS BEDSTE 
GARANTIORDNINGER - 30 ÅRS TOTALGARANTI.

Komproment tegltagsten Viking K13 opnår 
som den 1. tegltagsten på det danske 
marked certificering under det bæredygtige  
designkonceptet Cradle to Cradle.  Viking 
K13 kan nu udover de velkendte egenskaber 
som meget lang levetid, økonomisk 

fordelagtig og flot arkitektonisk design, 
som kan bryste sig af at være den eneste 
tredjepartsverificerede og dokumenterede 
tegl på det danske tagstensmarked, når vi 
taler om tegl.

Cradle to Cradle Certified Product Standard er verdens 
mest avancerede standard for sikre, cirkulære og ansvarlige 
materialer samt produkter.



Viking K13 er Danmarks eneste Cradle 
to Cradle certificerede tegltagsten. 

K13
Ingen udvaskning af tungmetaller. Forurener ikke vores 

grundvand.





KOMPROMENT introducerer ny tegltagsten som 
nedbryder forurenende NOx partikler i atmosfæren og har 
en aktiv luftrensende virkning med en unik fotokatalytisk 
overfladebelægning.

Netop overfladebelægningen er udviklet med mineralet 
Anatas som ved solens UV påvirkning omdanner NOx 
partikler til miljøneutralt nitrat, der afledes fra taget ved 
naturlig nedbør - direkte til boligens vandafledning.

LOTUS 
AIR



Tegltagsten forbedrer 
luftkvaliteten og reducerer 

kvælstofudledning

Et 160 m² Lotus Air tag omdanner 464 mg NOx partikler 
til harmløs Nitrat i hver solskinstime – Det svarer til 
den samme Kvælstofsudledning som en almindelig bil 
udleder ved 10.000 km. årligt. – Brug dit Lotus air tag til 
kompensering for denne udledning .



KONCEPT
ROOF

Med Komproment Konceptroof tagsystem med ægte 
Naturskifer og integreret solenergi opnår du et æstetisk og 
eksklusiv selvforsynende tag.

Naturskifer er skabt naturligt fra naturens side og er i sig selv 
meget modstandsdygtig overfor klimatiske påvirkninger.

Integrerede solceller

LET TAG UNDER 25 KG/M²



 Intelligent naturskifertag danner 
både effektiv klimaskærm og 

energifanger

Naturskiferen indeholder ingen skadelige kompo-
nenter for miljøet, og med en certificering under 
det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle 
recirkuleres materialet naturligt efter endt livs-
cyklus til gavn for fremtidige generationer. Kom-
biner naturskiferens levende, harmoniske samt 
bæredygtige egenskaber med muligheden for 
naturligt at tagintegrere strømproducerende sol-

celleløsninger for en endnu grønnere profil - uden 
at gå på kompromis med harmoni og æstetik.

Med Konceptroof tagsystem følger unikke og pa-
tenterede montagesystemer der ligeledes kate-
goriserer det komplette tag som et let tagssystem 
hvilket er yderst velegnet til både renoveringsop-
gaver samt nybyg.      



Selvforsynende tag med bæredygtig 
grøn energi i kombination med ægte 
naturskifer

Koncept Roof med tagintegrerede solceller reducerer Co2 udledning 
uden et æstetisk kompromis på taget.

Naturskiferen alene er tredjepartsverificeret og vurderet efter 
den internationale Cradle to Cradle Certified Product Standard. 
Systemet Koncept Roof er udviklet efter designprincipperne i 
Cradle to Cradle og med fokus på design til adskillelse.

• Chrome neutral
• Arsan neutral
• Cadmium neutral

• Mecury neutral
• Lead neutral





NATUR
SKIFER

Traditionel oplagt skifer



SKIFER
Ægte naturskifer – verdens bedste tag- 
& facademateriale, nu Cradle to Cradle 
certificeret.

Med Komproments ægte naturskifer opnås der 
et materialevalg til tag -og facade i særklasse. 
Skifer er fra naturens side skabt af naturlige 
leraflejringer. Med en certificering under det 
bæredygtige koncept Cradle to Cradle recirkuleres 
materialet naturligt efter endt livscyklus til gavn for 
fremtidige generationer. Du garanteres samtidigt 
at skiferen er testet neutral på skadelige stoffer. 

Naturskiferen fremstår smuk og harmonisk 
med en levende og eksklusiv fremtoning og har 
været anvendt i generationer som naturligt tag 
–og facademateriale. Med håndværket som 
tilgang til fremstillingsprocessen udledes der 
ligeledes minimal CO2, og i kombination med 
en ekstrem lang levetid opnås samtidigt et lavt 
ressourceforbrug.



LINEA
Linea er en moderne og design prisvindende tegltagsten.
Linea vandt den europæiske IF Design Award pris i 2016 for bedste 
design.

Med integrerede solceller

Sinterrød Sinterrød
engoberet

Sintersort
engoberet

Sintergrå
ædeleng.

Sinterzinkgrå
ædeleng.



LINEA giver en enkel, let og 
ren tagflade og en tagflade 

som æstetisk er i balance.

Ægte tegl i absolut verdensklasse og med et 
dobbeltfalssystem, som gør teglen egnet helt ned til 16 
graders taghældning.

Linea kan forsynes med integrerede solceller og dermed 
danne både primært tag samt energifanger.

30 ÅRS TOTALGARANTI
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