Projekt- og fliserådgivning

Hotel D’angleterre, København
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Din specialist i fliser,
klinker og mosaik
Mosaikhjørnet har mere end 50 års erfaring i
flisebranchen. Med så mange år i branchen står
Mosaikhjørnet på et solidt fundament af erfaring og
ekspertviden. Forretningen blev i sin tid etableret på
baggrund af lysten til at inspirere og yde en professionel service til kunderne – og med en vision om at
være Danmarks mest værdsatte leverandør af fliser,
Showroom, Glostrup

klinker og mosaik, er den gode service stadigvæk
hjørnestenen i vores forretning. Det rigtige flisevalg
handler ikke alene om design, men om grundig
vejledning, så I kan levere det bedste resultat til jeres
kunder.

Stort sortiment og
skræddersyede løsninger
Hos Mosaikhjørnet finder du altid et stort og spændende udvalg af fliser, klinker og mosaik. Vi har alt
fra det nyeste og det bedste til prisvenlige løsninger
i god kvalitet. Vi har desuden god kontakt til vores
leverandører, som altid er behjælpelige med at levere
præcis det, du ønsker. Vores sortiment inkluderer
spændende design og formater samt talrige funktioner som f.eks. skridsikre og antibakterielle overflader, og ønsker du at signalere bæredygtighed, kan vi
naturligvis også hjælpe med det.
Vi kan skræddersy løsninger til dig og dine kunder,
der imødekommer alle byggebranchen forventninger og krav. Kort sagt – vi kan altid hjælpe.

”Mosaikhjørnet står på et solidt fundament
af erfaring og ekspertviden”
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Her et udpluk af vores
projekter:
Hoteller:
- Crowne Plaza
- Comwell
- Scandic Front
- Wakeup Copenhagen
- D’angleterre
Restauranter:
- Jensens Bøfhus
- McDonalds
- Sunset
- Vejle Bryghus
Retail - Butik:
- Elizabeth Arden
- Fiat Greve
- HTH Danmark
- Peugeot Sorø
Spa/Fitness:
- Fitness.dk
- Frederikshavn Svømmehal
- Arndal Spa
Se flere referencer
på vores hjemmeside...

Hotel D’angleterre, København
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Arndal Spa, København

Facade, Bosted, Christian X’s alle

Vores rådgivere
hjælper f.eks. med:
-	Indretningsløsninger og flisevalg
med tanke på rummets funktion
og anvendelse
Klaus Byberg, projektansvarlig, har

- 	Valg af opsætnings- og fugepro-

rådgivet Mosaikhjørnets kunder og

dukter og evt. efterbehandling og

samarbejdspartnere siden 1983.

vedligeholdelse af fliser, klinker
og mosaik

Bo Blem, projektkonsulent, er uddannet murer og har 20 års erfaring
i branchen. Han har arbejdet hos
Mosaikhjørnet siden 2008.

-

Valg af fliser ift. til gældende regler

-

Beregning af m2 og pris

“Vi leverer løsninger af høj kvalitet”
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Arndal Spa, København

Rådgivning og service
Vi stræber altid efter at blive bedre, og dette ”drive”
betyder, at vi gerne går en ekstra mil for at levere
løsninger af høj kvalitet. Hos Mosaikhjørnet lægger
vi vægt på, at vores samarbejdspartnere og kunder
får den bedste rådgivning og service. Vores rådgivere supplerer hinanden på bedste vis, når brancheerfaring og teknisk viden møder praktisk erfaring. Det
samspil kommer vores kunder til gode.
Mosaikhjørnet yder rådgivning inden for valg af fliser, klinker m.m. til arkitekter og entreprenører, og
vi har bred erfaring, både når det gælder renovering
af eksisterende boliger og nybyggeri.
Mosaikhjørnet arbejder ud fra, at der skal være
sammenhæng mellem økonomi, funktion og design,
så du som kunde får mest værdi for pengene.
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Hurtigere genhusning eller lej hotelværelset hurtigere ud igen!
Med wedi vil der være sparet tid og dermed sparet økonomi.

Du sparer tid og dermed omkostninger, når du renoverer
baderum med wedi produkter!

En wedi løsning har ikke
højere indkøbspris end de
mere traditionelle løsninger!

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande
Industrivej 20 · DK-3550 Slangerup · Tel +45 47 38 23 29 · Fax +45 47 77 23 29 · info@wedi.dk · www.wedi.eu

wedi løsninger vejer op til
1/10 del af de traditionelle
løsninger!

Fitness DK

Det Gyldne Brød

Arndal Spa

Hotel D’angleterre

diStributør for:

- SamarbejdSpartner for moSaikhjørnet -

agent for:

danmarkS StørSte lagerførende groSSiSt
Se mulighederne på

Kirkebjerg Parkvej 1
2600 Glostrup
Telefon: 4363 3900
Fax: 4363 3857
info@mosaikhjornet.dk
www. mosaikhjornet.dk

Klaus Byberg, Projektansvarlig
Telefon: 4348 8829
Mobil: 2369 9058
kby@mosaikhjornet.dk

Bo Blem, Projektkonsulent
Telefon: 4348 8823
Mobil: 3124 4988
bbh@mosaikhjornet.dk
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