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Lad dig inspirere...
Det kan være overvældende at gå i gang med at mo- 
dernisere boligen, for slet ikke at tale om uoverskueligt 
at skulle vælge imellem et hav af fliser og klinker. Men 
bare rolig, uanset om du har godt styr på stilen eller ej, 
så er der masser af idéer og inspiration at hente i dette 
katalog.  

For at gøre det nemt og enkelt, har vi samlet et udsnit af 
vores sortiment samt de flisetrends, som gør sig gæld-
ende nu. Fælles for dem alle er den høje kvalitet og 
unikke designs.

Kataloget byder også på smukke former, farver og 
mønstre – når du skal dekorere med fliser, er det kun 
fantasien, som sætter grænser. Fliser er nemlig ikke kun 
et accessory til din bolig, men er bindeledet mellem dit 
hjem og din personlige stil.  

Husk at du altid kan besøge os i butikkerne og få gode 
idéer, råd og vejledning. Fliser kommer først rigtig til 
sin ret i virkeligheden. 

God læselyst! 
 
Med venlig hilsen  

Tanja Foged, Indehaver  
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Mere end bare fliser... 
Gå efter et køb, der giver dig hele tre ting på én gang: 

God samvittighed, en spændende historie og smukke fliser, der sikrer 

dig en helt unik stil. 

 
Vi oplever i stigende grad en efterspørgsmål efter bæredygtige fliser, og derfor har vi 

valgt at præsentere dig for 17 forskellige genbrugsserier i dette katalog. De er alle 
markeret med et grønt genbrugslogo.  

 
Du er altid velkommen til at spørge vores sælgere, hvis du vil vide mere om 

genbrugsprocessen bag fliserne.  

God fornøjelse. 
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Kube 
Med denne glasagtige serie af innovative mosaikker, 

sætter vi fokus på bæredygtighed.  

Kube er perfekt, hvis du gerne vil have en ensartet overflade, 

men alligevel ønsker lidt spil. Skal du skeje lidt mere ud, 

har vi Kube Aquamix, som er en kombination af mange 

farver og mønstre. 

 

Serien er fremstillet i 98% genbrugsglasmosaik. 

Kube, Hvid 
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Kube, Aquamix
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Kube, Aquamix 2,6x3 
(30x30)

Kube, Lysegrå 2,6x3 
(30x30)

Kube, Turkis 2,6x3
(30x30) 

Kube, Sort Mix 2,6x3 
(30x30)

Kube, Hvid Mix 2,6x3 
(30x30)

Kube, Sort 2,6x3 
(30x30)

Kube, Hvid 2,6x3 
(30x30)

miljø

gulv

væg

Kube, Sort Mix
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Inspireret af 1800-tallets unikke arkitektur og industrielle 

design, har vi serien New York. 

New York giver dit hjem et historisk vingesus og et person-

ligt look.    

Kombinér serien med moderne design og få et stilrent hjem 

med karakter.   

 

50% af fliserne er genbrug af keramik, mineraler og vand.    

New York, Pattern Sort & Hvid

New York
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New York, Pattern Blå
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New York, Metal Grå & Pattern Grå 

New York, Metal Sort & Patchwork 
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New York, Metal Grå
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New York, Pattern Grå 29,75x29,75, her vist 4 stk.

New York, Pattern Blå 29,75x29,75, her vist 4 stk.

New York, Pattern Sort & Hvid 29,75x29,75, her vist 4 stk.
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New York, Metal Sort 45x90 / 30x60 / 90x90 Sokkel 7,5x90 New York, Metal Grå 45x90

New York, Patchwork Grå 29,75x29,75  
her vist 27 stk.

miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

rett.
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Antikke Tegl 
Vores franske teglfliser er garanteret 50-200 år gamle 

og er fra dengang, hvor man efter produktionen lagde 

det til tørre i solen på markerne. Man kan derfor være 

heldig, at finde tegl med dyrespor, eksempelvis fra en 

kat. 

 

Alle tegl er renskårne til 16,5 x 16,5 cm.    
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Antikke Tegl 16,5x16,5

miljø

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg

rett.
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Iron Black
Støbejern blev opfundet i Kina i det 5. århundrede f.Kr., og 

da det kom til Europa i 1400-tallet blev det først og frem-

mest anvendt til at støbe kanoner. Senere hen blev støbejern 

starten på den tidlige industrialder i England. 

Fliseserien ‘Iron Black’ fejrer det industrielle udtryk samt 

leger med det spil, som det oprindelige materiale kan  

udfoldes i. 

Der er 40% genbrugsmateriale i fliserne. 

Iron Black
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Serien findes i størrelserne 30x120, 30x60, 60x60, samt dekoration og mosaik. 

Iron Black 60x120

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg

 Iron Black
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Metalli
Den metalliske overflade udtrykker udseendet af polerede og 

forvitrede metaller. Flisen fås i en finish baseret på kobber, 

sølv og bronze og er et perfekt materiale til at skabe det luk-

suriøse og avantgarde look. Fliseserien fås i store størrelser, 

hvor effekten af metallet kommer rigtig til sin ret.
 
 
Der er 40% genbrugsmateriale i fliserne. 

Metalli 
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Metalli 90x90

Serien fås i størrelserne 90x90, 45x90, 22,5x90, 30x60 samt dekoration og mosaik og kan 
anvendes på både gulv og væg.

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg

Øverst: Metalli  
Nederst: Metalli Mosaik

Metalli 2,5x2,5 (30x30)
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Njord
Inspireret af de smukke naturomgivelser i Norge og opkaldt 

efter den nordiske gud, har vi serien Njord.  

Njord kendetegnes ved flisens unikke farvespil; en kom-

bination af Norges isklædte fjelde, spetakulære klipper og 

fjordenes mange nuancer. Perfekt til at skabe dybde i  

ethvert rum.  

Der er 16% genbrugsmateriale i farverne Dark og Grey, og 

2% i farven White.  

Njord, Dark Trapez
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Njord, White Hexagon
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Njord, White 
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Njord, Grey 
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White 60x60

White 30x60

White 30x30

Njord, White 
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Dark Trapez 15x60

Dark 30x30

Dark 60x60 Dark 30x60

Grey 60x60 Grey 30x60

Grey 30x30

Dark sokkel 4,5x60

Grey sokkel 4,5x60

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

miljø
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Thor
Inspireret af det svingende vejr i norden og opkaldt efter den 

nordiske gud, har vi serien Thor.  

Thor kendetegnes i flisens unikke farvespil; en kombina-

tion af vejrets mange farvenuancer, fra buldrende tordenvejr 

til lyset atter bryder frem.  

 
Der er 40% genbrugsmateriale i fliserne. 

Thor, Is & Lava  
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Thor, Is  
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 Øverst: Thor, Lava  
Nederst: Thor, Is & Tin  
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 Is 60x60 

 Tin 60x60 

 Lava 60x60  Lava 60x120

 Tin 60x120

 Is 60x120

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg
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Domestic 
Ønsker du et rustikt og effektfuldt udtryk, er Domestic det 

helt rette valg. 

Fliserne kommer både i moduler bestående af forskel-

lige størrelser og i størrelse 60x60. De er flammede, så der 

opleves et naturligt spil i farverne.

 

Der er op til 20% genbrugsmateriale i fliserne.

Domestic, Dark
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Domestic Dark Rett 60x60

Modul Domestic Grå Antik

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

miljø

Domestic, Dark
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Skab unikke detaljer med Terraserien, der tilbyder et 

stort udvalg i størrelse, format og farve.  

 

Serien skaber en god atmosfære, hvor elegance og 

enkelhed går op i en højere enhed.  

 

 

Op til 12% genbrugsmateriale i fliserne.

Terra, Ash 

Terra
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Terra, Pearl 60x60 / 40x80 / 80x180  
Mosaik 5x5 (30x30) / Stavmosaik 21x40
Sokkel 4,6x60

Terra, Rust 60x60 / 40x80 / 80x180  
Mosaik 5x5 (30x30) / Stavmosaik 21x40
Sokkel 4,6x60

Terra, Ash 60x60 / 40x80 / 80x180  
Mosaik 5x5 (30x30) / Stavmosaik 21x40 
Sokkel 4,6x60 miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Terra, Rust 
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Projekt
Vi præsenterer en serie med et spændende udvalg 

af farver og overflader.

 Projekt er enkel og sofistikeret. Et mix af rene 

linjer og smukke farvenuancer skaber de perfekte 

rammer til bolig, showroom og erhverv.

 

 

Op til 37,2% genbrugsmateriale i fliserne. 

Projekt, 01 Bark
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Projekt 01  
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80 
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

Projekt 02 
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80  
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

Projekt 03 
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80  
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

Projekt 04  
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80  
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

Projekt 05  
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80  
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

Projekt 06  
Honed  / Brushed 7,5x60 / 20x80 / 60x60/ 80x80 / 20x80  
Crusted 40x80 / 20x120 / 60x120 / 40x180 / 80x180 
Bark 15x120 / 20x120

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Beton er en fusion mellem den rå beton og en sanselig 

minimalisme.

Serien kombinerer styrke med et stilsikkert urbant 

look. Beton findes både som klinker og mosaik.  

 

Der er op til 7,5% genbrugsmateriale i fliserne.

Beton, Grå

Beton
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Beton, Grå
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Beton, Grå
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Beton, Grå Mosaik 5x5 (30x30)

Beton Grå 30x60 / 45x90 / 60x60 / 60x120  (Sokkel 7,5x60)

Beton, Sand 30x60 / 45x90 / 60x60 / 60x120 (Sokkel 7,5x60)

Beton, Hvid 30x60 / 45x90 / 60x60 / 60x120 (Sokkel 7,5x60) 

Beton, Sand Mosaik 5x5 (30x30)

Beton, Hvid Mosaik 5x5 (30x30)

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Nubila
Inspireret af skyernes formationer og naturstenens 

naturlige mønster er fliseserien Nubila 

fremkommet. 

 

 

 

Der er mere end 40% genbrugsmateriale i fliserne.

Nubila, Beige



39     Fliseinspiration...                                                                                                                     

Nubila, Grå 30x60 / 60x60 / Sokkel 9x60

Nubila, Sort 30x60 / 60x60 / Sokkel 9x60

Nubila, Beige 30x60 / 60x60 / Sokkel 9x60

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg



     Fliseinspiration...                                                                                                                     40

Wood
Træfliser udtrykker kompleksiteten af moderne 

smag ved hjælp af overraskende kombinationer 

og stemningsfulde atmosfærer.

 

 

 

Der er op til 15% genbrugsmateriale i fliserne.

Wood, Valnøddetræ
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Wood, Mandeltræ
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Træflise, Hvid 80x80

Træflise, Grå 80x80Træflise, Mandeltræ 80x80

Træflise, Brun 80x80 Træflise, Valnøddetræ 80x80
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Træflise, Hvid 26,5x180 / 20x180 / 20x120 / 15x120 / 15x90

Træflise, Grå 26,5x180 / 20x180 / 20x120 / 15x120 / 15x90

Træflise, Mandeltræ 26,5x180 / 20x180 / 20x120 / 15x120 / 15x90

Træflise, Valnøddetræ 26,5x180 / 20x180 / 20x120 / 15x120 / 15x90

Træflise, Brun 26,5x180 / 20x180 / 20x120 / 15x120 / 15x90

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Rovere
Opnå samme imødekommende og varme indtryk i dit 

hjem med Rovere træklinker som med ægte trægulve. 

Serien findes i et utal af størrelser og farver, der 

giver mulighed for kreative løsninger i lægning af 

klinkerne. 

Der er mere end 40% genbrugsmateriale i fliserne.

Rovere, Briccola 
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Rovere, Cenere 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Sabbia 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Corda 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Decapè 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120 

Rovere, Noce 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Impero 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Reale 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Tundra 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Scuro 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Moro 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Grigio 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Bianco 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Chiaro 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Naturale 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Biondo 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Ciliegio 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Nero 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Moka 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Antico 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Abbazia 11x90 / 15x90 / 22,5x90 

Rovere, Briccola 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

Rovere, Provenzale 10x60 / 15x120 / 20x120 / 30x120

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Sandstone, White 

Sandstone
Sandstoneserien er et udvalg af keramiske og 

samtidig helt originale fliser.  

Med en innovativ produktionsproces bliver hele 

fliseserien et klart udtryk for kvalitet og kreativitet 

med unikke og distinktive karakterer.  
 
 
Der er op til 14% genbrugsmateriale i fliserne.
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Sandstone, White 30x60 / 40x80

Sandstone, Grey 30x60 / 40x80

Sandstone, White 

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Inspireret af den skønne effekt af patineret, malet træ 

præsenterer vi denne porcellanoto fliseserie. 

Resultatet er ideelt til et moderne hjem eller virksomhed 

samtidig med, at du drager fordel af flisernes gode holdbar-

hed. 

 

Der er op til 20% genbrugsmateriale i fliserne.

Driftwood
Driftwood, Hvid & Mix
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Driftwood Mørk 15x120

Driftwood Hvid 15x120

Driftwood Mix 15x120

Driftwood, Mørk 

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Driftwood, Mix 
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Felice, Sort Decor & Beige Dekor 

‘Felice’ betyder glæde og lykke på italiensk. 

Smukke, glade, bølgende former og græske  

geometriske former kendetegner vores mønstrede serie 

– Felice.

 

Der er op til 29,1% genbrugsmateriale i fliserne.

Felice
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Felice, Hvid 20x20, 50x50

Felice, Beige / Grå 20x20, 50x50 

Felice, Sort 20x20, 50x50

Felice, BeigeDekor 20x20

Felice, Sort Dekor 20x20

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Smukke design fliser...
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Akiko
Inspireret af japansk origamikunst. Du kan nu 

bringe den japanske stil helt ind i dit hjem. 

Klinkerne er i høj kvalitet og kan anvendes på alle 

husets overflader.

Akiko, Black Mix
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Akiko, Black Mix
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Akiko White Mix 60x60

Akiko Black Mix 60x60

Akiko, White Mix

rett.

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg
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Clay
Lerets enkelhed bliver i Clay genskabt i et rent  
keramiske materiale. Geometrisk alligevel abstrakt, 
lineær i sin kompleksitet og inkonsekvent i sin til-
fældige gentagelse.
Skabt til at kommunikere, engagere og inspirere. 6 
forskellige mønstre tilfældigt blandet sammen.  
Hvid og sort på en ekstruderet, gennemfarvet  
porcelanato klinke.

Clay, Hvid
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Clay, Sort 15x22

Clay, Hvid 15x22

tone

mat

gulv

væg
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Wooden Clay
Elegance i enkeltheden. 

Gennem genanvendelsen af små portioner af træ, hvis 

aftryk ses ganske enkelt i leret, er fliseserien Wooden 

Clay opstået.  

Wooden Clay er fremstillet af keramisk materiale af 

rent træ essens. 

Wooden Clay, Hvid
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Wooden Clay, Sort 5x35,5

Wooden Clay, Hvid 5x35,5
tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Industria
Bring Industrien til det absolut hyggeligste sted i dit hjem.

Serien er på én gang utrolig tidsløs og rammer tidens tendens 

med et ønske om et pift af glamour i hverdagen. 

  

Overfladen har et metallic look og fås i tre douce farver. 

Industria, Celeste & Grey
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Industria Blue 20x20

Industria Celeste 20x20

Industria Grey 20x20

Industria, Blue 

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg

rett.
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Natural Copper
Med sit enormt dragende udtryk, inspireret af historiske 

byggerier og fortidens arkitektur, har vi serien  

Natural Copper.  

 

De mange varianter af mønstre, den rå overflade og den 

kobberprægede finish giver dig utallige muligheder for at få 

et særdeles unikt udseende.

Natural Copper & Natural Copper, Deco
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Natural Copper 60x60 & 30x30

Natural Copper, Deco 60x60 & 30x30

mat

<0,5%

gulv

væg
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Bon Ton
Bryd de rene linjer med disse smukke klinker.  

Bon Ton er en raffineret og elegant serie af 

dekorerede klinker. 

Serien er inspireret af de traditionelle mønstrede  

fliser, som vi kender fra Sydeuropa. 

Bon Ton, Blå Mix
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Bon Ton, Blå Mix á 9 stk, 20x20

Bon Ton, Grøn Mix á 9 stk, 20x20

Bon Ton, Turkis Mix á 9 stk, 20x20

Bon Ton, Hvid Mix á 9 stk, 20x20 Bon Ton, Sort Mix á 9 stk, 20x20

rett.

mat

<0,5%

gulv

væg
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Batik
Batik følger ornamenteringstrenden - hvad 

enten du er til et mere stilrent og enkelt look eller  

ønsker at skabe blikfang.

Batik har en let struktureret overflade og findes i et 

mix af fem forskellige mønstre samt en klassisk hvid 

flise. 

Batik, Grå
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Batik, Hvid 10x10

Batik, Grå 10x10

Batik, Blå 10x10

mat

gulv

væg

Batik, Rød 10x10

Batik, Grøn 10x10

Batik, Sort 10x10

Batik, Beige10x10 
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Happy
Sjove former og mønstre kombineret i én flise. 

Happy kan kun gøre dig glad med sit unikke 70’er 

mønster i både gyldne og kølige farvenuancer. Lav 

en dekorativ væg i stuen eller i køkkenet med denne 

glaserede flise og kombinere det med træ og messing, 

og få et trendy look.       
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Happy 10x10 (30x30)
væg

blank
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Fringé 
Inspireret af arabiske mønstre og tilført det afdæm-

pede, kølige Nord har vi denne smukke serie – Fringé. 

Fliserne har et innovativt og kreativt udtryk med 

inspiration fra en række forskelligartede æstetiske 

formsprog - alt fra geometri til kniplingslignende 

blomstermønstre.

Fringe, Decor Grå
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Fringé, Decor Beige Mix 20x20 

rett.

mat

gulv

væg

Fringé, Decor Grå Mix 20x20 

Fringé, Grå 20x20 Fringé, Beige 20x20 
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Castles 
De farverige mønstre i serien Castles er inspireret af 
marokkansk keramik og franske gobeliner. 
Flere hundrede år efter gobeliner er blevet vævet i 
Paris, pryder de stadig væggene på danske slotte. 
  
Castle er således opkaldt efter vore danske slotte:  
Kronborg, Fredensborg, Amalienborg, Egeskov og 
Dragsholm. 
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væg

Kronborg, Bluemint  
13x13 

Amalienborg, Papyrus 
13x13 

Fredensborg, Papyrus 
13x13 

Kronborg, Palomino 
13x13 

Dragsholm, Papyrus 
13x13 

Kronborg, Lagoon 
13x13 

Egeskov, Papyrus 
13x13 

Mint
13x13 

Lazul
13x13  

Mint
13x13

Teal 
13x13 

Papyrus
13x13

Lagoon
13x13

Kronborg, Papyrus  
13x13 

blank
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Teide 
Skønne former i sort og hvid inspireret af særlige 
udtryk fra forskellige steder i verden. 
 
Teide serien er primært vægfliser med en fed glasur.

Teide, Shiro Sort 
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Teide, Shiro Hvid 
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Teide, Hive Hvid 
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Hive Hvid  12,4x10,7  

Hive Sort 12,4x10,7  Venji Sort 12x10,6  

Venji Hvid 12x10,6  

Shiro Hvid 12x12  

Shiro Sort 12x12  

Teide, Hive Sort 

væg

blank
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Crystal 
Crystalserien byder på tre innovative hvide fliser med 

tre flotte overflader, der fanger og reflekterer lyset på 

hver deres unikke måde.  

Store fliser giver færre fuger og et renere look.  

Samtidig kan en spændende overflade skabe det 

tvist, som din indretning har brug for. 

Crystal, Cubica Blanco
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Crystal, Cubica Blanco 33,3x100

Crystal, Crystal white 33,3x100

Crystal, Nacaré Blanco 33,3x66,6

væg

rett.

blank
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Eclipse 
Eclipse spanske fliser tilbyder en elegant løsning, 

der i høj grad afspejler de subtile teksturer og 

nuancer vi kender fra natursten.

 

Både Cascais klinker og Laja vægpaneler har 

et smukt farvespil.

Eclipse, Cascais



81     Fliseinspiration...                                                                                                                     

Eclipse, Laja

Eclipse, Laja, Natural 33,3x100 (kun til væg)

Eclipse, Cascais, Natural 44x66 rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Vores kunders flisevalg... 
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Absalon Hotel 

Wood Mandeltræ 80x80, side 42.
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Wood Mandeltræ 80x80, side 42.



85     Fliseinspiration...                                                                                                                     

Wood Mandeltræ 80x80, side 42.
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Riccos Kaffebar  

New York, Metal Grå & Patchwork side 11.
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New York, Metal Grå & Patchwork side 11.
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Den Grønne Friskole 
‘Vi bygger en skole sammen’
Den gamle lakfabrik på Strandlodsvej 38 har på ét 
år forvandlet sig til en bæredygtig skole: “Vi kan 
gøre en endnu større forskel ved at forandre en foru-
renet industrigrund til en grøn, åndbar skole via en 
gennemgribende indeklimarenovering”, siger én af 
medstifterne, Phie Ambo.  
Skolen er renonveret med de bedste kendte certifi-
cerede materialer og byggetekniske løsninger. Under 
mottoet ‘vi bygger en skole sammen’ har både børn og 
forældre bidraget til bygninsgprocessen, som en del 
af skolens pædagogik med fokus på inovation, kreati-
vitet, fælleskab og bæredygtighed.  
Skolen oser af ånd og hjemlighed, og man fornem-
mer hurtigt, at der i høj grad er fokus på genbrug 
med de mange gamle møbler, som er en del af indret-

ningen. 
Der går i dag 69 børn på skolen fra børnehaveklasse 
til sjette klasse, og man forventer at stige med et klas-
setrin om året. Undervisningen foregår aldersinte-
greret, hvorpå eleverne arbejder på eget niveau, men 
har mulighed for at netværke på tværs af alderstrin.    
Børnene er selv med til at forme deres hverdag inden 
for skolens rammer. 

Køb-og-smid-væk kulturen 
Det var ikke muligt at finde en skole i København, 
der var forankret i bæredygtighed og udeskole i den 
grad, som Phie Ambo og hendes mand ønskede for 
deres børn: “Vi synes, det er vigtigt at arbejde med 
håndværk og boglige kompetencer på lige niveau for at 
ruste børnene til en fremtid hvor køb-og-smid-væk

New York, side  10. 
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kulturen ikke længere er en mulighed”, siger Phie. 
Der var ikke andet for end at starte en ny skole med fokus på 
at nære børns kroppe, sind og hjerner gennem en ude-under-
visningsform med fokus på kreativitet, bevægelse, håndværk 
og et særligt fokus på planter.     

Bæredygtig indretning fra A-Z
Den gamle giftgrund var umiddelbart ikke det fortrukne valg 
til at bygge en skole på, men det gav kun Phie mere inspira-
tion: “Det ville være så oplagt, at den Grønne Friskole lå i et 
grønt område, men vi kan gøre en endnu større forskel, når vi 
forandrer en forureneret industrigrund til en grøn, åndbar skole 
via en gennemgribende indeklimarenovering”. Skolen er renov-
eret fra top til tå med økologiske og bæredygtige materialer. 
Væggene er lavet ud af ler, træfiber er blevet brugt til isolering, 
og  der er en naturlig ventilation i skolens lokaler. Alt dette er 
en del af skolens grønne filosofi, så de kan tilbyde eleverne et 
sundt indeklima og et optimalt læringsmiljø. 

Ligner mere et hjem 
Da flisevalget skulle træffes, faldt det på serien New York. 
Begrundelsen er enkel: farvespillet, stilen, samt genbrug er i 
fokus. I serien New York er der nemlig 51% garanteret gen-
brugsmaterialer i  fliserne, hvilket var et must for skolens 
grønne filosofi. Phie uddyber: “De passede fint ind i skolens 
ambitioner om at bruge så meget genbrug som muligt. Vi 
valgte dem, fordi de er smukke og giver et helhedsindtryk på 
skolen, som er meget langt fra det traditionelle ‘linoleums look’, 
der kendetegner mange institutioner. Det er vigtigt for os, at 
børnenes skole ligner mere et hjem end en institution, fordi det 
er hyggeligere og opmuntrer børnene til at passe bedre på deres 
skole”. Hun tilføjer, at børnene er glade for de farvede fliser.                    

Valget faldt på Mosaikhjørnet fordi: 
“Vi fik rigtig god vejledning i at vælge lige præcis de fliser, der 
passede til vores behov”.  

New York, side  10 
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En tidsløs salon   
På Glasvej i det københavnske nordvestkvarter, ligger 
Perfecto Salon.
Tiltrods for det store ur som hænger på væggen, 
bliver man ramt af en tidsløshed, når man træder 
indenfor i salonen. Her kan kunder slappe af i gam-
le barberstole, lade hverdagens stress blive udenfor 
døren og lade sig føre tilbage i tiden: til 60’ernes USA, 
hvor flotklædte gentlemænd tog plads i barberstole, 
nød en cigar og blev gjort klar til weekendens udske-
jelser.  

Den bedste frisør i NV 
Perfecto Salon er ejet af Imad Harisi, som tager godt 
imod sine kunder i salonen og giver dem lige den fri-
sure, de ønsker. Ja, han er sågar blevet anmeldt, som 
den bedste frisør i Nordvest. 

 

Imad har længe ønsket at udvide salonen, så hans 
mange indretningsidéer kunne blive ført ud i livet. 
Den drøm gik i opfyldelse i sommeren 2015, da han 
overtog de tilstødte lokaler ved siden af salonen. Nu 
er salonen blevet dobbelt så stor, med høje lofter, rå 
murstens vægge og rustikke gulvfliser. Der er også  
kommet ekstra plads, så kunderne kan slappe af i 
antikke velour stole, mens de venter på en ny frisure. 

Valget faldt på Mosaikhjørnet fordi: 
‘Jeg har været heldig at finde antikligende fliser hos 
Mosaikhjørnet, som fulendte antiklooket. Hos Mo-
saikhjørnet er man sikker på, at man får den bedste 
service og kvalitet’.  

Perfecto Salon  

Driftwood, side  49



91     Fliseinspiration...                                                                                                                     

Driftwood, side  49 
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Symbolforklaring

Bestillingsvarer
Som oftest har vi mulighed for at bestille fliser 
hjem i andre farver og størrelser, end dem vi har på 
lager. Leveringstiden er sædvanligvis 3-4 uger. Der 
må påregnes en meromkostning ved bestilling af 
ikke lagerførte varer. 

Du kan kontakte butikkerne, hvis du har særlige 
ønsker.

Prisinformation
På www.mosaikhjornet.dk kan du finde priser på 
mange af vores varer. Du er altid velkommen til at 
kontakte os, da der er flere af vores varer, som ikke 
er repræsenteret i kataloget. 

Webshop
Mosaikhjørnets webshop kan levere et stort udvalg 
af kvalitetsfliser til konkurrencedygtige priser til 
hele Danmark. Vi har også mulighed for at sende 
varer til Færøerne, Grønland og udlandet  
– så kontakt os gerne for en pris. 

Teknisk information

Vægflise
Flisen kan kun bruges til væg.

Gulvklinke
Klinken har en større hårdhed og kan 
derfor anvendes på både gulv og væg. 

Eksteriør
Klinken er frostsikker og har et lavt  
vandopsug. Klinken er derfor velegnet til 
udendørsbrug.

Blank
Flisen har en blank overflade.

Mat
Flisen har mat overflade.

Tonevariationer
Klinken varierer i tone og farvespil. 

Rettificeret
Rettificeret betyder, at varen har retskårne 
kanter, og at hver klinke er nøjagtig lige stor, 
så den kan lægges med meget smalle fuger.

Miljøvenlig
Klinken er produceret således, at der er taget 
hensyn til bæredygtighed. Mærket er  
vejledende.

<0,5% Vandopsug
Flisen har et lavt vandopsug. 
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Glostrup
Kirkebjerg Parkvej 1
2600 Glostrup
Tel: +45 4363 3900

Brønshøj 
Islevhusvej 28
2700 Brønshøj
Tel: +45 3828 8928

Aalborg
Håndværkervej 24E
9000 Aalborg
Tel: +45 5089 4525

Lager
Kirkebjerg Parkvej 7  
2605 Brøndby 

Vi glæder os til at hjælpe dig i  vores tre butikker: 
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Brønshøj 
Islevhusvej 28
2700 Brønshøj
Tel: +45 3828 8928

Glostrup
Kirkebjerg Parkvej 1
2600 Glostrup
Tel: +45 4363 3900

 Website: www.mosaikhjornet.dk                                               Email: info@mosaikhjornet.dk

Aalborg
Håndværkervej 24E
9000 Aalborg
Tel: +45 5089 4525


