
  

 

Komproment viser ansigt 
Komproment følger den vej, som blev udstukket af virksomhedens grundlæggere. Vi leverer 
stadig de bedste, mest holdbare og bæredygtige tag- og facadesten, som vi også synes pynter 
på et hvert hus - med eller uden solceller   

 

Bekymringen for fremtiden er stigende, 
forbrugertilliden er i bund, og oveni 
klimakrisen oplever vi nu en europæisk 
krig lige om hjørnet. Vi kan ikke tale 
forbrugernes tillid til fremtiden op, men vi 
kan godt love, at løsningerne på de 
største udfordringer stadig er grøn 
omstilling. 
 
Komproment har altid været skarpest på 
løsninger, der nedsætter klimabelastning, 
og vi vil bestræbe os på at blive ved med 
at hæve barren for designs og løsninger 
med fokus på bæredygtighed, og fx 
integrere solpaneler i vores løsninger på 
smukkeste vis, som i mange år har været 
en del af Komproments DNA. 
 
Byggeriet har et stort ansvar for at 
omstille til grøn produktion. En tredjedel 
af vores energiforbrug knytter sig til 
byggeri og brug af bygninger. Det er 
blandt andet på den baggrund, at vi søger 
markant indflydelse på de grønne 
byggepolitiske initiativer, som vi har 
engageret os i erhvervspolitisk og 
forskningsmæssigt. 
 

 

 

Det forpligter nemlig at kunne levere på 
den grønne omstilling, og i Komproment 
er det bundet op på en grøn produktlinje, 
som bidrager til at reducere byggeriets 
klimaaftryk igennem designs. Vi viser 
ansigt og tager ansvar, fordi vi er 
overbeviste om, at vores brand med 
ventilerede og lette facade- og 
tagløsninger passer perfekt sammen med 
de hybrider af materialer, som skal 
bringes i anvendelse i såvel renoveringer 
som nybyggeri, for at nå de opstillede 
mål. 
   

 

Med vores tag- og 
facadelementer 
med lang levetid og 
design for 
adskillelse er vi 
med til at skabe et 
solidt fundament 
for bæredygtig 
omstilling af 
byggeriet. 
 
Venlig hilsen 
Mads Røge 

 

 

 

 

   
  

  



  
   

   

Med til byggestart ... 
  

Komproment har ved at møde op og tage 
del i byggestarten høstet nyttige erfaringer 
i forhold til samarbejde og service. 
Virksomheden forventer, at det vil blive en 
endnu større del af forretningen og 
måden at projektstyre på, end det er i dag. 
 
Læs mere    

 

   

Forskning i upcycling 
  

Komproment har via støtte fra 
Innobooster iværksat forskning gennem 
samarbejde med GTS-instituttet, DBI, for 
at afdække mulighederne for lokal 
genanvendelse af gamle teglsten. 
 
Læs mere    

 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://komproment.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrb21wcm9tZW50LmRrJTJGbWVkLXRpbC1ieWdnZXN0YXJ0JTJG&sig=C3tiBQN94Z3m33LPykpn3qddq8qe3RvMTFz1R5eCMu2Q&iat=1651217936&a=%7C%7C610569846%7C%7C&account=komproment%2Eactivehosted%2Ecom&email=xTC64d9%2FrEGMOJaBMY%2ByWIxQmHKYCKhUEOhf%2BySFy%2FY%3D&s=de59773d9bf19caa27e5c18ae4ee77cc&i=74A136A5A604
https://komproment.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrb21wcm9tZW50LmRrJTJGdXAtY3ljbGluZy1hZi1rbnVzdC10ZWdsLW9nLWJpb2Fza2UlMkY=&sig=AyE8d7XtgYpt511aBxeh46D6X3Wa1RUCAsqGjVBvyVcz&iat=1651217936&a=%7C%7C610569846%7C%7C&account=komproment%2Eactivehosted%2Ecom&email=xTC64d9%2FrEGMOJaBMY%2ByWIxQmHKYCKhUEOhf%2BySFy%2FY%3D&s=de59773d9bf19caa27e5c18ae4ee77cc&i=74A136A5A605


Bygherren, arkitekten og Komproment 
Komproment har selv vundet internationale priser på sine integrerede solpaneler, men 
glæder sig over priser til de arkitekter og bygherrer, der vinder på anvendelse af 
Komproment-beklædning. 
 

 

  

 

- Vi har fået vores priser, når vi med fokus på grøn omstilling og smukke integrerede 
energiløsninger roses for at være first movers. Men der er jo også alle de priser, der ikke 
står Komproment på, siger adm. direktør Mads Røge og henviser til de markante, 
prisbelønnede arkitektoniske værker, hvor skærmtegl fra Komproment har leveret et 
stort bidrag til byggeriets karakter. Fx Kornets Hus i Hjørring og Thors Have i Silkeborg. 
 

 

  

 

 

  
   

Læs mere 

https://komproment.dk/bygherren-arkitekten-og-komproment/


   

Tyskland søger energiløsninger    

Komproment har i mange år arbejdet med at indpasse solpaneler i sine tag- og 
facadeløsninger og har udviklet og testet løsninger godkendt til såvel det danske som 
de primære markeder omkring Danmark 
 
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande har fokuseret og prioriteret de enkelte 
vedvarende energiressourcer. I Danmark er vindkraft nummer et, og det danske 
marked for solceller halter fx slemt efter Tyskland, hvor støtteordninger har gjort 
solenergi til et attraktivt valg.   

 

 
 

 
 

Læs mere 

https://komproment.dk/tyskland-soeger-energiloesninger/

