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Tanja Foged, Indehaver
Mosaikhjørnet

Med venlig hilsen

Der findes i dag et utal af muligheder og løsninger, når det kom-
mer til fliser og klinker. Med fliser og klinker kan du tilføje boli-
gen dit unikke særpræg og skabe en stemningsfuld indretning. 

Kataloget viser et udsnit af vores prisbevidste sortiment samt 
nogle af de trends, der gør sig gældende nu. Vi kalder dem;
“...go’ til prisen fliser”

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
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EFESO

God kvalitetsflise med god struktur og mat overflade. Vær opmærk-

som på, at flisen har slidgruppe 3, og derfor egner sig til gulve med et 

lavt slid, eksempelvis et badeværelsesgulv.

Op til 20% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.
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Se varen i 
shoppen
her

Efeso grå, 10x30, 10x10

Efeso sort, 10x30, 10x10

Efeso beige, 10x30, 10x10
rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/efeso/
http://www.mosaikhjornet.dk/%3Fs%3Defeso%26post_type%3Dproduct
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Se varen i 
shoppen
her

tone

 <0,5%

ude

gulv

væg

Isblå

Forglemmigej blå Madam blå

Lys oliven grøn

Tordensky grå

Hvid kløver

Ibenholt

Petrolium, blågrønDug grøn

Twillight grå

Sandeltræ beige brun

Giver dit projekt et ekstra pift 

med Glosmosaik.

i 1,5x1,5 (30x30)

Vitale

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/glasmosaik/glasmosaik-1-5x1-5/
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Se varen i 
shoppen
her

Napoli Azzuro Blå, 10x10 Napoli Bianco Hvid, 10x10Napoli Verde Grøn, 10x10

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.

NAPOLI

tone

væg

Napoli Verde Grøn, 10x10

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=napoli&post_type=product
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Scandinavia

...tørpressede, uglaserede, gennemfarvede gulvklinker. En klassisk 

serie i skandinaviske farver, der passer til den hjemlige hygge eller 

det offentlige rum.
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Op til 10% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.
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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

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Scandinavia

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/scandinavia/
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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, 
32,5x32,5

Art deco greige beige, 
32,5x32,5 tone

mat

ude

gulv

væg

 Mønstret dekor flise. 

Ideelt til kreativt at 

blande med de andre 

Art Deco farver.

ART DECO

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=art+deco&post_type=product


...go´til prisen fliser                                                                                                                        12

Op til 20% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

I serien findes et hav af farver, der kan kombineres. Fliser i et utal 

af farver. Skab et design med mere afdæmpede nuancer – eller sæt 

knald på indretningen. Størrelser 20x20,10x20 og 9,8x9,8. Skal 

det være ensfarvet eller et farvemix, det er kun fantasien, der sætter 

grænsen…

VOGUE
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Blu avio blå

Bordeaux rød

Ferro antracit

 Giallo Gul 

Lavanda

Lilla lysegrå

Nero sort

 Rosa Arancio orange

Azzurro blå

Beige

Cobalto mørkeblå

Albicocca

TortoraNocciola Seta

PompelmoCedroGirasole

Mandarino

Rosso

Caffe

Papaya

OltremareCielo

GiadaTurchese Smeraldo

Menta

Pistacchio  Oliva

LatteGhiaccio blank

 Grigio

Argento Perla

Laguna grøn blå

Ghiaccio hvid

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/vogue/
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Vogue
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Papaya gul bl. Banan gul bl. Jordbær rød bl.

Solbær blå blank Havblå blank Avocado grøn 
blank

Blåbær lys blå bl.Blå drue blå bl.

Mørk chokolade 
blank

Kiwi grøn bl.

 Kokosnød beige 
  blank

Lime blankMandarin orange 
bl.

Gulerod orange 
bl.

 Lysegrå Blank

 Passionsfrugt 
 grå bl.

Hvid Mat
fås også i 15x15

MAUI

rett.

tone

mat

 <0,5%

væg

 Lysegrå mat  Beige mat  Beige blank

 Sort blank

Hvid blank, 
fås også i 15x15

En komplet serie af vægfliser i mange forskellige farver,   bestående af 

størrelsen 15x15 og 14,8x14,8. Maui er en unik kollektion af dekora-

tive og funktionelle tilbehør til design af badeværelser og køkkener.

Op til 10% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

Blank
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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.

QUARZ
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Quarz Design fume 15x15 / 30x30 / 30x60 / 60x60 / Sokkel 7,2x30, Trappeflise 30x30 / 30x60

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

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

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/quarz-design/
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Geotech solsort, 45,2x45,2 Geotech stengrå, 45,2x45,2 Geotech elfenben, 45,2x45,2

Kvalitetsklinke inspireret af kalksten fra 

stenbruddene i Buxy Frankrig.

GEOTECH

miljø

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/geotech/
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AVENUE SABBIA

Park Avenue sand, 15x61

Op til 20% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

Flotte  keramiske fliser, der ligner naturtræ.

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

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg
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Metropolis hvid 30x60,3

Metropolis grå 30x60,3

Metropolis taupe 30x60,3

Moderne men alligevel rustik kvalitetsflise i knækket hvid, grå og 

grå-brun. Velegnet til såvel gulv som væg. 

METROPOLIS

rett.

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=metropolis&post_type=product
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Pavé

Walking grå, 22,5x45

Walking grå, 22,5x22,5

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

Indendørs og udendørs gulvfliser. Overfladerne skaber en ny 

arketektonisk stil, der er meget skridsikker.

rett.

tone

mat

 <0,5%

væg

gulv

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/?s=pave&post_type=product
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rett.

tone

mat

ude

gulv

væg

CAVAR

Facello gul E541, 30X30 Passione rød E542, 30X30Chiaro lys grå E544, 30X30

En god klinke til alle hjemmets rum. Denne spaltklinke er af 

super, tysk kvalitet. Derudover har den en høj skridsikkerhed og 

den højeste slidstyke.
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Sare E520 beige, 30X30Fosco mørkegrå E543, 30X30

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/cavar/
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Lerets varme glød med en skøn farvedybde… giver varme i krop og 

sjæl. En smuk uglaseret spaltklinke med høj slidstyrke, der egner sig 

til alle gulve.

TEC
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Gulflammet, 24x24 Rødflammet,  24x24 Rød,  24x24 Efterårs gul, 24x24
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11,5X24,  Gulflammet

11,5X24,  Tec gul 

11,5X24, Rød

11,5X24, Efterårs gul

11,5X24, Rødflammet

11,5X24, Tec grå 10 mm 

11,5X24, Tec brun 10 mm 

11,5X24, Tec beige forkant 11,5X24,  Trappeforkant beige / 
rødflammet / gulflammet / 
efterårs gul / rød
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rett.

tone

mat

ude

gulv

væg

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/spaltklinker/tec/
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MARMARIS 

tone

væg

Smukke vægfliser inspireret af glansen fra de tyrkiske bjerge. 

Du kan tage en lille smule af den blanke klassiske stil med hjem.

30x45 Travertin blank 30x45 Grå blank 30x45 Beige blank
blank
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Fontane Romane

Navicella, 10x10/15x15/30x30 
/45x45, sokkel 7x30

Navicella, dekorationssæt 
3 fliser 15x15

Tritone, dekorationssæt 
3 fliser 15x15

Dekorationssæt af 3 forskellige mønstre skaber liv i selskab med 

Fontane Romane seriens enkle klinker.

Tritone, 10x10 /15x15/30x30 
/45x45, sokkel 7x30

tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Fontane R. Rombe MR70, 30x30

Fontane R. MC70, 30x30

Op til 10% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/gulv-og-vaegfliser/fontane-romane-sichenia/
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HVIDE FLISER

Den klassiske enkelte hvide flise skaber ro og harmoni i dit hjem.

Mosaikhjørnet lagerfører et stort udvalg af hvide fliser i mange stør-

relser og overflader - mat, blank, bølget og med facet.
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Tecnos blanco white, 
20x31,6

Sky hvid mat, 20x20In ghiaccio, 20x20

Trevi,  20x20 Sky hvid blank, 20x20

Antik hvid mat, 
15 x20

Stile snow blank, 10x30

Luce bianco,  10x30

Diam. facet bl. hvid, 7,5x30,3

In latte, 
9,8x19,8

TR ghiaccio, 
9,8x19,8

Oxon white, 20x31,6

In ghiaccio 
9,8x19,8

Rako mat.
14,8x14,8
15x15

Palazzo hvid 
19,8x19,8

Johnson, 
15x2x15,2

Brooklyn blank, 
6x25

Facet blank hvid, 
9,8x19,8

Natura hvid, 
6,5x13

Rako blank, 
14,8x14,8
15x15

Diam. facet 
bl. hvid, 7,5x7,5

Palazzo hvid 
30x30

Blank og mat hvid, 20x60

Sky hvid blank, 30x45

Sky hvid blank og mat, 29,7x59,7

Sky hvid blank og mat, rett., 30x60

Marmi China mat, rett., 31,6x90

Crystal hvid,blank, rett., 33,3x100

Luce bianco
10x30

In Ghiaccio, mat 
9,8x9,8 

Tr Ghiaccio, blank 
9,8x9,8 

IN latte, mat
9,8x9,8 

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/?filter_farve=978&query_type_farve=or
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Mosaik midnatssort blank
og mat 2,5x2,5

Mk-90 hvid mat og blank
4,8x4,8/ (30x30)

Mosaik hvid blank  og 
mat 10 øre

Mosaik englehvid blank &
 mat, 2,5x2,5 

 Mosaik sort mat og blank, 
4,8x4,8 / (30x30)

Sort og hvid mosaik i form 

af kvadrater, hexagon og 

cirkulære. 

Et charmerende  alternativ til 

en inspirerende og personlig 

stil.

MOSAIKKER

gulv

væg

Skattern sort / hvid
5x5 Mimo-99

Hexagon sort 
mat / blank

Hexagon hvid 
mat / blank

Hvid blank mosaik 6mm,
2,3x2,3

LN-99 sort / hvid
2,5x2,5

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/mosaik/
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Smuk, blank, 

hvid-glaseret flise 

med facet-kant. For-

men er kendt fra 

metroen i Paris – her 

af navnet. 

Metroflise.

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 

METRO

væg

Op til 15% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

blank

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/vaegfliser/metrofliser/
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Firenze nacar, 20x31,6

Lækker og kunstfærdig mosaikflise i hvid. Vi anbefaler 1mm 

flisekryds, samt anvendelse af epoxyfuge til opsætning.

Antracita sort,  20x31,6

miljø

Firenze blå,  20x31,6

FIRENZE

rett.

tone

væg

blank

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/mosaik/mosaikfliser/
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JERSEY

Nieve hvid,  20x31,6 Mix sort grå hvid,  20x31,6

miljø

rett.

tone

væg

blank

En spændende fliseserie, der giver liv til væggene. 

Jersey vægfliser tilføjer både struktur og farvespil til boligindret-

ningen. Vælg denne serie hvis du ønsker at skabe flotte grafiske 

designløsninger.   
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Ravenna 

En fasinerende leg med lys og overflader sammensat med et spil 

af kontraster. Disse unikke mosaikker er enkeltpressede og hårdt-

brændte med fede keramiske glasurer, der giver henholdsvis en semi-

blank og mat finish. Størrelsen er 2,5x2,5 (30x30).  

Op til 20% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.
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City gråSmaragd grønmix Pool hvid – turkis blåSealand blågrønmix

Sky Grey

Blue PlanetGibeon

Milky way Interstellar

Jupiter

Mercury

Stardust

Uranus

Star Night

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/mosaik/mosaik-fra-2-5x2-5/
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tone

mat

 <0,5%

ude

gulv

væg

Hvid lilje 1,2x1,2

Blyrod gråmeleret
1,2x1,2

Caffe latte  1,2x1,2Metal sølv guld1,2x1,2Jazz mix  1,2x1,2

Se varen i 
shoppen
her

http://www.mosaikhjornet.dk/produkt-kategori/fliser-og-klinker/mosaik/mosaik-1-2x1-2-cm-paa-net/
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Vita er designet til indendørs rum med en enkel elegance, tak-

ket være sine formater, 10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 30x60 

cm samt stvmosaikker. Dens alsidighed ligger i dens evne til at 

tilpasse sig forskellige miljøer, indretning og stilarter. Vita er el 

oplagt valg, hvis man vil sikre sig et tidsløst design. 

VITA

Op til 23% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.
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Vita hvid, 20x20 Vita mørkegrå 20x20Vita grå, 20x20

Vita grå, 30x30

Vita grå, 20x40

Vita hvid, 20x40

Vita hvid 10x10 Vita grå 10x10 Vita mørkegrå 
10x10 

Vita mørkegrå, 30x30Vita hvid, 30x30
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Vita hvid stavmosaik, 30x60

Vita grå stavmosaik, 30x60

Vita grå, 30x60

Vita hvid 30x60

Vita mørkegrå, 30x60 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/vita/
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City
Vores City serie er top moderne design, 
forenet med fornuftige priser og meget høj slidstyrke.
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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

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/city/
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Brooklyn tile set 6x25
Sættet består af de 10 fliser vist på 
billedet.

Brooklyn hvid blank, 6x25

Brooklyn mårkegrå blank, 6x25Brooklyn lysgrå blank 6x25

Brooklyn grå blank,  6x25

Brooklyn
Blank grå flise i høj glans med påtrykte tekster. Bland fliserne med 

de øvrige farver i Brooklyn serien og skab din helt personlige væg.

væg

Op til 15% af fliserne er  

genbrugsmaterialer.

blank
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Danmarks mest eksklusive hotel 

er i de senere år blevet kompro-

misløst renoveret. Vi har i proces-

sen leveret fliser til spa og swim-

mingpool. Resultatet er intet 

mindre end eminent.

Projektreference

Hotel D’angleterre

Mediteranea Bianco 60x60

Swimmingpoolen i underetagen, Hotel D’angleterre, København
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Projektreference

Jaguar 

Jaguar Landrover København

Jaguar Landrover København 

er renoveret efter et fast koncept, 

som går igen i hele Danmark. 

Butikken er indrettet således, at 

bilernes skønhed kommer bedst 

til deres ret.

Walnut 60x60 og Natural White 60x60
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Hvad var grunden til ombygningen?
 
For 13 år siden blev Bageriet renoveret. Carsten syntes det var på tide at friske butikken lidt op og gøre den mere 
tidssvarende. Ved sidste renovering var der blevet malet, hvilket gjorde rengøringen mere besværlig, end med de 
nye opsatte fliser. Carsten fortæller, at han mente, at et frisk pust var nødvendigt, for at bageren kunne følge med 
tiden. 

Han synes ikke, der var noget i vejen m
ed den gamle indretning. Det var bare blevet lidt 
kedeligt og slidt. ”Det er ligesom, når man skal ud og 
købe nye bukser eller en ny jakke, de gamle fungerer 
sikkert fint, udover lidt slitage, men de er blevet kede-
lige”.

Hvorfor valgte du Mosaikhjørnet?
 
”Jamen, det var det billigste, jeg kunne finde, da jeg 
kiggede på nettet”. Omkring et år før renoveringen, 
begyndte Carsten at overveje, hvad han ville gøre med 
Bageriet. Han kiggede rundt på nettet, da tiden var 
ankommet, og efter at have kigget på 2-3 forskellige 
butikker, fandt han frem til, at Mosaikhjørnet var bil-
ligst. Han tog herefter ned i showroomet i Glostrup, 
hvor han blev mødt af Mosaikhjørnets hjælpsomme 
medarbejdere. Carsten var meget positivt overrasket 
over servicen, han fik. 

”Jeg tænkte; hold da op, det var dog en dejlig service, 
man fik, af helt utrolig søde mennesker”. Han fortæller 
herudover, at han er godt tilfreds med fliserne, og han 
ville ikke gøre noget anderledes, hvis han fik chancen. 

Bageriet ligger i Kongevejscenteret i 
Hørsholm og er ejet af Carsten Thomsen. 

Carsten opkøbte bageren for 17 år siden, da 
det dengang hed Center Bageriet. Butikken 
er på ca. 50 m2, eksklusivt selve bageriet 

Da Bageriet i 
Hørsholm 
valgte fliser

Quarz antracite 30x60 og Metro Sort  og Hvid 7,5x15
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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 for-
mat 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 harmo-
nisk 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 still-
er 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 produk-
ter til henholdsvis grundrengøring, grundbehan-
dling 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 
afviser smuds. Det er dog ikke alle fliser, der er 
modtagelige 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 miljøbilled-
er 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 vejled-
ning om flisevalg, lægning mm.
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Teknisk information

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. Bestillingsvarer kan ikke 
returneres.

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. 

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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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


