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Kvalitetsfliser  til go’e priser...
Det kan være omkostningsfuldt at modernisere boligen, 
for ikke at tale om udgifterne ved at hyre professionel 
hjælp. Men bare rolig, vi tilbyder også kvalitetsfliser til go’e 
priser.
 
Vi har samlet et udsnit af vores ”go’ til prisen fliser” og 
kombineret det med flisetrends, som gør sig gældende nu. 
Fælles for dem alle er høj kvalitet til fornuftige priser.

Kataloget byder bl.a. på et bredt udvalg af bæredygtige fli-
ser, fliser til både inde og ude og smukke designfliser. 

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 9 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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Brooklyn 
Skab din helt egen personlige væg med serien Brooklyn. 

Bland de glaserede fliser i farverne med påtrykte tekster, 

læg dem vandret eller som et sildebensmønster og skab din 

helt egen unikke stil. 

 

Der er op til 15% genbrugsmateriale i fliserne.    

Brooklyn, Lysegrå Blank 
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Brooklyn, Hvid Blank 
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Brooklyn tile sæt 6x25.
Sættet består af de 10 fliser vist på 
billederne. 

Brooklyn Hvid Blank, 6x25

Brooklyn Mørkegrå Blank, 6x25Brooklyn Lysegrå Blank, 6x25

Brooklyn Grå Blank, 6x25

væg

blank

miljø
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I serien Vogue findes et hav af farver, der kan kombineres. 

Skab et design med mere afdæmpede nuancer – eller sæt 

knald på indretningen.  

Fås i blank, mat eller med skrid på overfladen og findes i 

størrelserne:  

20x40, 20x20, 10x20, 9,8x9,8 og 5x40. 

Der er op til 10% genbrugsmateriale i fliserne.    

Vogue
Vogue, Rosso
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Blu Avio Blå

Bordeaux Rød

Ferro Antracit

 Giallo Gul 

Lavanda

Lilla Lysegrå

 Rosa Arancio Orange

Azzurro Blå

Beige

Cobalto Mørkeblå

Albicocca

TortoraNocciola Seta Pompelmo

CedroGirasole

Mandarino

Rosso

Papaya

OltremareCielo

GiadaTurchese Smeraldo

Menta

Pistacchio  Oliva

LatteGhiaccio blank

 Grigio

Argento Perla

Laguna Grøn Blå

Ghiaccio hvid

Caffe Nero Sort

 <0,5%

væg

miljø

blank
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Maui
En komplet serie af vægfliser i mange forskellige farver, 

bestående af størrelsen 15x15 og 14,8x14,8.  

 

Maui er en unik kollektion af dekorative og funktionelle 

fliser til design af badeværelser og køkkener. 

 

 

Der er op til 10% genbrugsmateriale i fliserne.    

Maui, Hvid, Lysegrå og Jordbær Rød 
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Papaya Gul Blank Banan Gul BlankJordbær Rød  
Blank

Solbær Blå Blank Havblå Blank Avocado Grøn 
Blank

Blåbær Lyseblå  
Blank

Drue Blå Blank Kiwi Grøn Blank

Lime BlankMandarin Orange 
Blank

Gulerod Orange 
Blank

 Lysegrå BlankHvid Mat  Lysegrå Mat  Beige Mat  Beige BlankHvid Blank

Mørk Chokolade 
Blank

 Kokosnød Beige 
 Blank

 Passionsfrugt 
 Grå Blank

 Sort Blank

rett.

tone

mat

 <0,5%

væg

miljø

blank
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Vita er designet til indendørs brug med en enkel elegance. 

Dens alsidighed ligger i dens evne til at tilpasse sig forskel-

lige miljøer, indretning og stilarter.  

De 3 farver spænder fra de varme klassiske grå nuancer til 

den lyseste hvid. Vita er et oplagt valg, hvis man vil sikre 

sig et tidsløst design. 

Der er op til 23% genbrugsmateriale i fliserne.

Vita
Vita, Grå Stavmosaik & Grå 
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Vita, Hvid 10x10 / 20x20 / 20x40 (Kun til væg) / 30x30 / 30x60

Vita, Grå 10x10 / 20x20 / 20x40 (Kun til væg)  / 30x30 / 30x60

Vita, Mørkegrå 10x10 / 20x20 / 30x30 / 30x60

Vita, Hvid Stavmosaik 30x60

Vita, Grå Stavmosaik 30x60

Vita, Sort 10x10 / 20x20 

tone

mat

 <0,5%

gulv

væg

miljø
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Fra penthouse-lejligheden i New York til Metroen i Paris. 

Metrofliser er klassiske og raffinerede i hele verden. 

 

Metroserien er tidløs og enkel og passer til alt, både til 

badeværelses- og køkkenindretning; fra en romantisk stil 

til det mere rå industrielle look. 

Der er op til 15% genbrugsmateriale i fliserne.

Metro, Bianco og Nero Facet

Metro
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Metro, Bianco Facet, Blank & Mat 7,5x7,5 / 7,5x15 / 7,5x30,3

Metro, Nero Facet, Blank & Mat  7,5x15 

Metro, Bianco, Blank & Mat 7,5x15 

Metro, Grigio Seta 7,5x15 

væg

miljø

blank



14     Go’ til prisen fliser...                                                                                                                     

Scandinavia
Tørpressede, uglaserede og gennemfarvede gulvklinker. 

En klassisk serie i skandinaviske farver, der passer til den 

hjemlige hygge eller det offentlige rum.

 

 

 

Der er op til 10% genbrugsmateriale i fliserne.

Scandinavia, Malmø Mørkegrå
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Sort 9,8x9,8 / 14,8x14,8 
/ 19,8x19,8

Lysegrå  9,8X9,8 / 
14,8x14,8 / 19,8x19,8 

Hvid 9,8X9,8 / 14,8X14,8 
/ 19,8x19,8 

Malmø mørkegrå, R11, 
19,8x19,8 / 29,8x29,8

København Lysegrå R11 
19,8x19,8 / 29,8x59,8

København Lysegrå R12, 
14,8x14,8 /19,8x19,8 

Malmø Mørkegrå, R10 
14,8x14,8 /19,8x19,8 / 
29,8x29,8 / 29,8x59,8

Oslo Sort, R10 14,8x14,8 

Mørkegrå 9,8x9,8

København Lysegrå R10, 14,8x14,8 / 
19,8x19,8 / 29,8x29,8 /29,8x59,8

København 
lysegrå indv. og 
udv. hjørne

Sokkel København 
lysegråhulkeh, 
9x14,8 / 9x19,8

miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Avenue Sabbia 
Flotte  keramiske fliser, der ligner naturtræ.

Denne serie giver et elegant, lækkert og lyst design til dit 

hjem. 

 

 

 

 

Der er op til 20% genbrugsmateriale i fliserne.

Park Avenue Sand 15x61 

miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Fontane Romane
Dekorationssæt af 3 forskellige mønstre der skaber liv i 

selskab med Fontane Romane seriens enkle klinker.

 

 

 

 

Der er op til 10% genbrugsmateriale i fliserne.

Fontane Navicella 30x30, 
sokkel 7x30

Fontane Tritone 30x30, 
sokkel 7x30

Fontane R. Rombe 30x30

miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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En fasinerende leg med lys og overflader sammensat med et 

spil af kontraster. Disse unikke mosaikker er enkeltpressede 

og hårdtbrændte med fede keramiske glasurer, der giver 

henholdsvis en semiblank og mat finish. 

 

 

Der er op til 20% genbrugsmateriale i fliserne.

Ravenna
Ravenna, Sealand Blågrønmix
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City Grå 
2,5x2,5 (30x30)

Smaragd Grønmix
2,5x2,5 (30x30)

Pool Hvid – Turkis Blå 
2,5x2,5 (30x30)

Sealand Blågrønmix 
2,5x2,5 (30x30)

Sky Grey 2,5x2,5 (30x30)

Blue Planet 2,5x2,5 (30x30)Gibeon 2,5x2,5 (30x30)

Milky way 2,5x2,5 (30x30) Interstellar 2,5x2,5 (30x30)

Jupiter 2,5x2,5 (30x30)

Mercury 2,5x2,5 (30x30)

Stardust 2,5x2,5 (30x30)

Uranus 2,5x2,5 (30x30)

Star Night 2,5x2,5 (30x30)
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Hvid Lilje  
1,2x1,2 (30x30)

Blyrod Gråmeleret
1,2x1,2 (30x30)

Caffe Latte  
1,2x1,2 (30x30) 

Metal Sølv Guld  
1,2x1,2 (30x30)

Jazz Mix   
1,2x1,2 (30x30) miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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     Fliser til inde  
          og ude...
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En lillesmule stjernestøv - kvarts glimter smukt, når  

lyset falder på. Praktisk og god klinke til alle hjemmets 

rum. Udendørs fås den i 2 cm tykkelse i størrelsen 60x60. 

 

Klinken er også meget velegnet og slidstærk til det 

offentlige rum.

Design
Design, Antracit
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Design Fume 15x15 / 30x30 / 30x60 / 60x60 / Sokkel 7,2x30 
Trappeflise 30x30 / 30x60

Design Bianco 15x15 / 30x30 /  30x60 / Sokkel 7,2x30
Trappeflise 30x30 / 30x60

Design Antracit 15x15 / 30x30 /  30x60/ Sokkel 7,2x30  
Trappeflise 30x30 / 30x60

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Design, Antracit Design, Bianco
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Pavé
Indendørs og udendørs gulvfliser.  

Overfladerne skaber en ny arketektonisk stil, der er meget 

skridsikker. 

Pavé, Walking Grå
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Walking grå, 22,5x45

Walking grå, 22,5x22,5

Wild lys beige,  30x60,5 - Trappeflise, 30x60,5

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Pavé, Wild Lys Beige
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Cavar
Den perfekte klinke til alle hjemmets rum. Spaltklinken er 

af tysk kvalitet, har en høj skridsikkerhed og den højeste 

slidstyke på 5. 

Cavar, Chiaro Lysegrå
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tone

mat

ude

gulv

væg

Sare Beige E520, 30X30

Fosco Mørkegrå E543, 30X30
Chiaro Lysegrå E544, 30X30

Facello Gul E541, 30X30

Passione Rød E542, 30X30
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Lerets varme glød med en skøn farvedybde giver varme i 

krop og sjæl. En smuk uglaserede spaltklinke med høj  

slidstyrke, der egner sig til alle gulve.

Tec
Tec, Rødflammet
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Gulflammet 11,5X24

Tec Gul 11,5X24 

Rød 11,5X24

Efterårs Gul 11,5X24

Rødflammet 11,5X24

Tec Grå 10 mm 

Tec Brun 10 mm 

Tec Beige 11,5X24 

11,5X24,  Trappeforkant beige / 
rødflammet / gulflammet / 
efterårs gul / rød

Gulflammet 24x24 Rødflammet 24x24Rød 24x24 Efterårs Gul 24x24

tone

mat

ude

gulv

væg
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Smukke design fliser...
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Floden Hudson skiller New York City fra New Jersey og 

krydses af flere broer og tunneller.  

De flotte farve nuancer, som dannes i mødet mellem

naturen og industrien, har inspireret til serien Hudson.     

Hudson
Hudson, Mørkegrå  
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Hudson, Wood Hvid 
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Hudson Hvid 60x60 Hudson Mørkegrå 60x60 

Hudson Wood Hvid 15x60

Hudson, Mørkegrå  

tone

mat

ude

gulv

væg
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God kvalitetsflise med god struktur og mat overflade. 

Vær opmærksom på, at flisen har slidgruppe 3 og der-

for egner sig til gulve med et lavt slid, eksempelvis et 

badeværelsesgulv.

Efeso
Efeso, Grå
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Efeso Grå 10x30, 10x10

Efeso Sort 10x30, 10x10

Efeso Bianco 10x30, 10x10
tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Efeso, Sort Efeso, Sort
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Marmaris 

tone

væg

Smukke vægfliser inspireret af glansen fra de tyrkiske 

bjerge.

Med denne flise kan du tage den blanke klassiske stil 

med hjem. 

Travertin Blank 30x45 Grå Blank 30x45 Beige Blank 30x45

Marmaris, Grå Blank

blank
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Art Deco Dekor Grå 32,5x32,5

Art Deco Lys Grå 32,5x32,5

Art Deco Hvid 32,5x32,5

Art Deco Mørk Grå, 32,5x32,5Art Deco Greige Beige 32,5x32,5

tone

mat

ude

gulv

væg

Art Deco 
Mønstrede dekor flise - ideelt til kreativt at blande med de 

andre Art Deco farver.

Art Deco, Mørk Grå & Dekor Grå 
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Vores serie City er i top moderne design, 

forenet med fornuftige priser og meget høj slidstyrke.

City 
City, Stavmosaik Mix Grå



39     Go’ til prisen fliser...                                                                                                                     

City, Grå 30x120 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15 / 
Hexagon Mosaik Mix / Sokkel 7,5x60

City, Beige 30x120 / 30x60 

City, Antracitgrå  30x60 / 30x30 / 15x15 / Sokkel 7,5x60

City, Stavmosaik Mix Grå og Antracitgrå 30x60

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

City, Rombe Mix Grå 26x30 

City, Rombe Mix Beige 26x30 
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Mont Tendré
Mont Tendré er en tidsløs fliseserie til både gulv og væg. 

En markant og meget levende flise inspireret af naturens 

kalksten. 

Serien kommer i farven beige med et spil af hvide og mørke 

nuancer.

Mont Tendré 
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Mont Tendré 30x60 rett

Mont Tendré 30x120 rett

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Mont Tendré 
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Vitale Glasmosaik
Giv dit projekt et ekstra pift med farverige glosmosaikker. 

Serien fås i mere end 20 farver og i størrelse 1,5x1,5 

(30x30). 
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tone

 <0,5%

ude

gulv

væg

Isblå  
1,5x1,5 (30x30)

Forglemmigej Blå  
1,5x1,5 (30x30)

Madam Blå  
1,5x1,5 (30x30)

Lys Oliven Grøn  
1,5x1,5 (30x30)

Tordensky Grå  
1,5x1,5 (30x30)

Hvid kløver  
1,5x1,5 (30x30)

Ibenholt  
1,5x1,5 (30x30)

Petrolium Blågrøn  
1,5x1,5 (30x30)

Dug Grøn  
1,5x1,5 (30x30)

Twillight Grå 
1,5x1,5 (30x30)

Sandeltræ Beige Brun  
1,5x1,5 (30x30)
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Napoli Azzuro Blå, 10x10

Napoli Bianco Hvid, 10x10

Napoli Verde Grøn, 10x10

Napoli Verde Grøn

Napoli
Sød lille vægflise, der reflekterer lyset flot. Perfekt både til 

badeværelset og køkkenet. 

Den blide blå eller den varme turkisgrønne farve bringer ro 

og glæde til rummet.

tone

væg

blank
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Vores kunders flisevalg... 
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Baren BamBam
En jazzet film-noir stil 
Inde midt i København, i en ‘hemmelig’ baggård, ligger baren 
BamBam. Her mødes man efter arbejde til en cocktail og lytter til 
tonerne fra god house- og disco musik.  
Store massive bjælker og en dæmpet belysning danner ram-
merne for baren og fører tankerne tilbage til en jazzet film-noir i 
1940’ernes USA.  
 
Det er rummets orginalitet, indretningsarkitekt Asger Hjort, vil 
fremhæve, når man træder ind på BamBam: “Bag års tilbyggelser 
fandt vi de smukkeste rå murstensvægge og fredede bjælker. Bar-
er, lys og decor er bygget rundt om disse elementer i supplerende 
farver og nuancer. Så filosofien var at lade rummet tale for sig selv, 
hvor indretningen ligesom blev skabt herefter”.Og man må sige, at 
det er lykkedes for Asger at tilbagebringe og skalere rummet ind 
til benet, da stilen på BamBam taler helt for sig selv.      
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Atypiske flisestørrelser 
Oprindeligt ledte Asger efter en grålig marmorflise til ydersiden af 
bardiskene, men da han så serien, Brooklyn, hænge i Mosaik-
hjørnets udstilling i Glostrup, gav den mening med det samme: 
“De har en flot knækket gråhvid nuance og en god størrelse, som jeg 
ikke har set før. Den blender godt ind med de betonstøbte bardiske”, 
fortæller Asger.  
Atypiske flisestørrelser er netop, hvad Asger anbefaler, at man går 
efter i forhold til nye tendenser. At man tør gå væk fra de sikre 
flisevalg i målene 15x15 og 7,5x15, som oftest bliver brugt på 
badeværelser og i køkkener, og at man tør springe ud i nogle mere 
aflange størrelser og bruge alternative måder at lægge dem på som 
f.eks. i et sildebensmønster. 

Ud med minimalismen, ind med håndværk og kvalitet  
Hvad angår trends inden for indretning og renovering generelt, er 
Asger overbevist om, at folk tør rykke grænserne fra den trygge 
15x15-flise i hvid til atypiske flisestørrelser i stærke farver. In-
teressen for håndværk og kvalitet vil formentlig stige, og Asger 
håber især, at det vil medvirke til en øget interesse for keramiske 
løsninger og organiske produkter. Så ud med grafisk designede- og 
minimalistiske møbler og ind med godt håndværk i god kvalitet.   

Indretningstip - mere end bare fliser og husk balancen  
Fliser kan bruges til meget mere end blot til gulv og væg. Asgers 
bedste indretningstip er at tænke fliser ind i en meget større del af 
indretningen, f.eks at lægge fliser som bordplader: “Fliser er stærke 
og fungerer godt som borde og kan på den måde agere som det 
innovative tiltag i hjemmet”. Han tilføjer dog, at man altid skal 
huske at tænke balancen ind i projektet. Det hele skal nemlig 
balancere, når Asger indretter: “Jeg prøver hele tiden at opveje det 
tunge med det tynde. Det rå og bestialske med det fine og delikate. 
Der skal være lige meget af begge ting i et rum, ellers tipper skålen og 
magien forsvinder”. 
 
Valget faldt på Mosaikhjørnet fordi:  
“I gør meget ud af at vise jeres fliser i udstillingen, hvilket gør det 
nemmere at visuallisere sine idéer”.            
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Spisestedet Feed
En energisk madoplevelse
Når man træder ned af trappen på Fælledvej 5 på Nørrebro,
fornemmer man hurtigt, at stedet byder på en energisk 
madoplevelse. Vandplanter i gamle glasflasker står på rå 
træborde, et stort farverigt billede pryder væggen, når man 
kommer ind, og bagerst i lokalet er der lagt op til en hyggelig 
stemning i sofaområdet. Den særlige energi, man bliver mødt 
med, kommer dog først og fremmest fra de to unge ejere på 
begge 21 år, Christoffer Schwarz-Nielsen og Jacob Baslev Jør-
gensen, som trods deres unge alder allerede har meget med i 
bagagen fra restaurant- og cateringbranchen. 

 

Inspirationstur verden rundt
Som 15 årige fik de begge to en stor chance som kick-
startede drømmen om egen restaurant: “Min chef hos 
Alverdens Vine vidste, at min drøm var at blive kok, så 
han bad mig komme og lave en prøvemiddag for ham 
og hans forretningspartnere. Jeg tog Christoffer med, og 
de elskede maden. Efter det blev vi hyret til at lave en 
4-retters menu hver anden fredag til ‘Wine and Dine’”, 
fortæller Jacob. Herefter tog det fart og drengene blev 
hyret til flere catering events. 
Siden da har Jacob været i Australien og Canada i to 
år og arbejdet som kok på højprofileret restauranter, 
og Christoffer har været på inspirationstur til Asien. 
Sommeren 2015 gik drømmen i opfyldelse og de 
åbnede Spisestedet Feed.  

Alt fra bunden 
Feed byder på en traditional dansk café-oplevelse med hjemmelavet mad: “Vi vil vise København, at den tra-
ditionelle caesar salat, carpaccio osv. kan laves på et smagsniveau, som ellers ikke kan fås i Danmark og stadig til 
fair priser. Vi vil gøre café-oplevelsen til noget helt specielt, og derfor er alt hjemmelavet helt fra bunden”. Og det 
kan man i høj grad fornemme, når man prøvesmager deres lækre retter.  
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Mad på fliser
Det handler om at skille sig ud fra mængden. Så  
selvom madlavningen og servicen er i top skal 
indretningen og serveringen også være ind-
bydende. Og netop det var Christoffer og Jacob 
godt klar over, så i samarbejde med indretnings-
designer Stine Marie Damm fandt de bl.a. på en 
kreativ måde at præsentere maden på : “At servere 
vores mad på fliser er et rigtigt godt eksempel på 
måden, vi gør det på, på Spisestedet FEED – nemlig 
at gøre noget folk ikke er vant til”. 
På Spisestedet Feed får man altså en anderledes 
energisk madoplevelse: 
‘god hjemmelavet mad serveret på farverige fliser’. 
 
Valget faldt på Mosaikhjørnet fordi:  
“Efter at have været halvdelen af Sjælland rundt 
fandt vi endelig de fliser, vi søgte. Mosaikhjørnet 
havde uden tvivl det bredeste farveudvalg. De havde 
lige det, vi havde brug for”, er de begge to enige om. 
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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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Noter
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Noter
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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: 



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


