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Med venlig hilsen

Der findes i dag et utal af muligheder og løsninger, når det 
kommer til fliser og klinker. Med fliser og klinker kan du tilføje 
boligen dit unikke særpræg og skabe en stemningsfuld indret-
ning. 

Kataloget viser et udsnit af vores sortiment samt nogle af de 
trends, der gør sig gældende nu.

Med mere end 50 års erfaring inden for flisebranchen, kan 
Mosaikhjørnet tilbyde kvalitetsløsninger til både private og er-
hverv. Vore medarbejdere er eksperter, og står altid klar med 
kompetent rådgivning, for at sikre at du får netop den løsning, 
som du ønsker. 

Vi har egen import af 1. sorterings kvalitetsfliser fra hele verden. 
Vi udvælger vore leverandører ud fra kvalitet, design og pris-
er. Herved er du sikret et maksimalt udvalg - alt fra eksklusive 
mærker til prisvenlige løsninger.

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

Brønshøj

Glostrup

Lager

Tanja Foged, Indehaver
Mosaikhjørnet
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New York 
Her mødes nyt og gammelt, forskellige kulturer 
i et nyt og spændende design. 
Serien følger genbrugstrenden, hvorved i hvert 
fald 50 % af fliserne er garanteret genbrug af 
gamle fliser og andre materialer velegnede til 
nye fliseproduktioner.

New York, Metal Sort og Patchwork
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New York, Metal Grå
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New York, Metal Grå  og Pattern Grå 
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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, Metal Sort 44,63x89,46

New York, Metal Grå 44,63x89,46

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/new-york/
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Se varen i 
shoppen
her

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

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

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/new-york/
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Jersey 
En spændende fliseserie, der giver liv til 
væggene. 
 
Jersey vægfliser tilføjer både struktur og farvespil til  
boligindretningen. Vælg denne serie hvis du ønsker at  
skabe flotte grafiske designløsninger.  

Jersey, Mix
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Jersey, Nieve & Negro

Jersey, Nieve 20x31,6

Jersey, Mix 20x31,6

Jersey, Negro 20x31,6

væg

mat
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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



11     ...fliseinspiration                                                                                                                     

Crystal, Cubica Blanco 33,3x100

Crystal, Crystal white 33,3x100

Crystal, Nacaré Blanco 33,3x66,6

væg

rett.

blank

Se varen i 
shoppen
her

Se varen i 
shoppen
her

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/shop/fliser-og-klinker/cubica-bianco-pv-333x100/
http://www.mosaikhjornet.dk/shop/fliser-og-klinker/nacara-blanco-333x666/
http://www.mosaikhjornet.dk/shop/fliser-og-klinker/crystal-white-333x100/
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Crystal, Nacaré Blanco
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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
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Eclipse, Laja
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Eclipse, Laja, Natural 33,3x100 (kun til væg)

Eclipse, Cascais, Natural 44x66

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=eclipse&post_type=product
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Fringé 
Inspireret af arabiske mønstre og tilført det afdæmpede, 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.

Filosofien bag designet er, at fliserne bliver en integreret del af boligens design 
og indretning.

Fringe Decor Grå, 20x20
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Fringé, Decor Beige Mix á 4 forskellige mønstre , 20x20 rett.

mat

gulv

væg

Fringé, Decor Grå Mix á 4 forskellige mønstre , 20x20 

Fringé, Grå 20x20 

Fringé, Beige 20x20 

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=fringe&post_type=product
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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 forskellige størrelser og i størrelsen 60x60. 
De er flammede, så der opleves et stort naturligt spil i farverne i det samlede hele.
Der er op til 20% genbrugsmaterialer i fliserne.
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60x60 Domestic Dark Rett.

Modul Domestic Grå Antik

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

miljø

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=domestic&post_type=product
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Bon Ton
Bryd de rene linjer med disse smukke klinker.  
Bon Ton er en raffineret og elegant serie  
dekorerede klinker. 

Serien er inspireret af de traditionelle mønstrede fliser, 
som vi kender fra Sydeuropa. Klinkerne sælges kassevis. 

Bon Ton, Turkis & Lys Blå



21     ...fliseinspiration                                                                                                                     

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

miljø

rett.

mat

<0,5%

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=bon+ton&post_type=product


     ...fliseinspiration                                                                                                                     22

Batik
Batik følger ornamenteringstrenden - hvad 
enten du er til et mere stilrent og enkelt look, 
eller ønsker at skabe et blikfang.

Batik har en let struktureret overflade og findes i et mix 
af fem forskellige mønstre samt en klassisk hvid flise. 

Batik, Grå & Hvid
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Batik, Blå 

Batik, Hvid 10x10

Batik, Grå 10x10

Batik, Blå 10x10

mat

gulv

væg

Batik, Rød 10x10

Batik, Grøn 10x10

Batik, Sort 10x10

Batik, Beige10x10

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=batik&post_type=product
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Metro
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.

Metro, Grigio seta
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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 

blank

mat

væg
Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=metro&post_type=product
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Terra
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% genbrugsmaterialer i fliserne

Terra, Ash
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Terra, Ash



     ...fliseinspiration                                                                                                                     28

Terra, Rust
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Terra, Pearl 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180  
mosaik 5x5 (30x30) - stavmosaik 21x40

Terra, Honey 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180  
mosaik 5x5 (30x30) - stavmosaik 21x40

Terra, Rust 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180  
mosaik 5x5 (30x30) - stavmosaik 21x40

Terra, Ash 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180  
mosaik 5x5 (30x30) / stavmosaik 21x40

Terra, Graphite 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180  
mosaik 5x5 (30x30) / stavmosaik 21x40

Terra, Caramel 60x60 / 40x80 / 80x80 / 80x180 
mosaik 5x5 (30x30) / stavmosaik 21x40

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/terra/


     ...fliseinspiration                                                                                                                     30

Mediterranea
Mediterraneaserien tilføjer elegance og æstetisk 
kvalitet til dit boligprojekt. En populær serie blandt både 
arkitekter og private. Serien holdes i to flotte og varme 
nuancer inspireret af natursten.

Op til 46% genbrugsmatrialer i fliserne 

Mediterranea, Grigio
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Mediterranea, Bianco
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Mediterranea, Bianco 5x60 / 45x45 / 45x90 / 60x60  
mosaik 5x5 (30x30) / stavmosaik 21x45

Mediterranea, Grigio 5x60 / 45x45 / 45x90 / 60x60  
mosaik 5x5 (30x30) / stavmosaik 21x45

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/mediterranea/
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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% i genbrugsmaterialer i fliserne.

Projekt, 01 Bark
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Projekt, 03 Honed
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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

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/materia-project/
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Beton
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. 

Op til 7,5% genbrugsmaterialer i fliserne

Beton, Malta grå
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Beton, Malta grå
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Beton, Fango Sand
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Beton, Malta grå mosaik 5x5 (30x30)

Beton grå Sokkel 7,5x60 / 30x60 / 45x90 

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Beton, Fango sand Sokkel 7,5x60 / 30x60 / 45x90 

Beton, Calce hvid Sokkel 7,5x60 / 30x60 / 45x90 

Beton, Fango sand mosaik 5x5 (30x30)

Beton, Calce hvid mosaik 5x5 (30x30)

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/beton/
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Nordik
Nordik er en keramisk fortolkning af skandinavisk 
natursten, inspireret af den uspolerede natur, hvide 
strande og plateauer af kalksten - elementer fra det 
traditionelle Sverige. Udtrykket er skandinavisk 
minimalisme i afdæmpede nuancer. Vælg mellem den lyse 
beige, der smukt reflekterer lyset, eller den mørkere kolde grå 
med et diskret farvespil. 

Mere end 40% genbrug i fliserne.

Nordik, Stone
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Nordik, Stone 15x15 / 30x60 / 60x60, Sokkel 10x60

Nordik, Stone mosaik 30x30

Nordik, Snow 15x15 / 30x60 / 60x60, Sokkel 10x60

Nordik, Snow mosaik 30x30

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/nordik/
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Nubila
Inspireret af skyernes formationer og naturstenens 
naturlige mønster er fliseserien Nubila 
fremkommet. 

Serien følger genbrugstrenden, hvorved i hvert 40 % af 
fliserne er garanteret genbrug af gamle fliser og andre 
materialer velegnede til nye fliseproduktioner.
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Nubila, Grå 60x60, sokkel 9x60

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

Nubila, Beige 60x60, 30x60, sokkel 9x60

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/nubila/
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Træ
Træfliser udtrykker kompleksiteten af moderne 
smag ved hjælp af overraskende kombinationer 
og stemningsfulde atmosfærer.

Op til 15% genbrugsmaterialer i fliserne.
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Træflise, Hvid 80x80

Træflise, Grå 80x80Træflise, Mandeltræ 80x80

Træflise, Brun 80x80 Træflise, Valnøddetræ 80x80

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=Mandeltr%C3%A6&post_type=product
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miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

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

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=Mandeltr%C3%A6&post_type=product
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Rovere
Klinker med trælook - en bæredygtig, slidstærk 
og holdbar løsning. 

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. 

Mere end 40% genbrugsmaterialer 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 miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

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

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

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=rovere&post_type=product
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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. En særlig teknologi gør det muligt at mixe fliserne, således at et 
hvert gulv vil fremstå originalt og helt naturlig i sin 
forskellighed.

Op til 14% genbrugsmaterialer i fliserne.
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Sandstone White og Grey
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Sandstone Grey
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Sandstone, White 30x60 / 40x80

Sandstone, Grey 30x60 / 40x80

miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=sandstone&post_type=product
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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.
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Akiko White Mix 60x60

Akiko Black Mix 60x60

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/fliser-med-moenster/akiko/
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Industria
Bring Industrien til det absolut hyggeligste sted i dit hjem. farve og mønster kan kom-
bineres med masser af accessories. Industria giver dig mulighed for den helt rigtige og 
personlige indretning.
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Industria Blue 20x20

Industria Celeste 20x20

Industria Grey 20x20

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/fliser-med-moenster/industria/
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Inspireret af den skønne effekt af patineret, malet træ præsenterer vi denne porcellanoto 
fliseserie.  Resultatet er ideel til et moderne hjem eller virksomhed samtidig med, at du 
drager fordel af flisernes gode holdbarhed. 

Der er op til 20% genbrugsmaterialer i fliserne.

Driftwood
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Driftwood mørk 15x120

Driftwood hvid 15x120
miljø

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=Driftwood&post_type=product
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Felice
“Felice” betyder glæde og lykke på italiensk. 

Smukke, glade, bølgende former og stramme, græske geometriske for-
mer kendetegner vores mønstrede serie – Felice.

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

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/felice/
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Vidste du....

Gode råd inden du vælger fliser 

Fliser og klinker findes i mange forskellige 
størrelser, former og farver. Før du vælger den 
løsning, der er den rigtige for dig, kan det være 
godt at overveje følgende.

Hvilken størrelse skal jeg vælge?
Hvilken størrelse flise man skal vælge, er et 
smagsspørgsmål. Generelt er fliser i et mindre 
format lettest at arbejde med, især hvis du selv skal 
montere fliserne. 

Fliser i stort format kan skabe ro i rummet. Mange 
vælger fliser i større format til store rum, hvilket 
kan give færre linjer og et mere roligt og harmonisk 
udtryk. Fliser i et stort format kan dog også have en 
flot effekt fx. bag køkkenbordet eller i  
brusekabinen. 

Helhed & detalje
Valg af fugemasse afhænger af de krav man stiller 
til fugens holdbarhed, flisetype, konstruktion mm., 
men har også stor betydning for det endelige  
resultat rent æstetisk. 
Alt efter smag, flisetype og opsætning kan det godt 
betale sig at overveje, om fugerne skal være  
neutrale, eller om de skal stå i kontrast til den  
valgte flise.
 
Variation i fliserne
Når du køber keramiske fliser, skal du være op-
mærksom på, at der kan forekomme farve og 
størrelsesforskelle. Fliser kan have forskellige 
brændinger fra produktion til produktion. For at 
undgå mindre forskelle i tone og størrelse, skal 
du være opmærksom på, at dine nye fliser er fra 
samme brænding. Derudover kan det være for-
nuftigt at købe ekstra fliser til en eventuel senere 
reparation. 

Rengøring og vedligehold af fliser
En velholdt flise er en fryd for øjet, derfor er det 
vigtigt, at man vælger at bruge de rigtige produkter 

til henholdsvis grundrengøring, grundbehandling 
og daglig rengøring. 
Fugerne er oftest mest sårbare overfor snavs, især 
de lyse fuger. Du kan modvirke tilsmudsning ved at 
imprægnere både flise og fuge, så de bedre afvis-
er smuds. Det er dog ikke alle fliser, der er mod-
tagelige for imprægnering. I Mosaikhjørnet kan 
du få vejledning om vedligeholdelse af dine fliser 
samt købe de produkter, der sikrer fliserne en lang 
levetid.

Et miljøvenligt alternativ
Flere af Mosaikhjørnets fliser og klinker er  
certificeret med forskellige miljømærker, og er  
produceret med omtake for miljøet. 

Hvis du vil vide mere
på www.mosaikhjornet.dk kan du finde mere  
information og et større overblik over vort  
sortiment. Du kan blive inspireret af det store 
udvalg og lade de mange spændende miljøbilleder 
give dig ideer til dit projekt. Du kan også købe både 
fliser, værktøj og tilbehør i vores webshop. I vores 
to butikker kan du desuden få kyndig vejledning 
om flisevalg, lægning mm.
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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. Ellers kontakt os, da der er 
flere af vores varer som ikke er repræsenteret her.

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
Flise

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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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
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