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Villa Fliser  

Datablad udendørsfliser 

 
Anvendelse:  Anvendes til udendørs arealer f.eks. haveterrasser, tagterrasser og altaner 

samt mindre pladser i det offentlige rum.  

Beskrivelse:  Flisetypen er ny, men er udviklet med basis i flisetypen ”cementfliser” til 
indendørs anvendelse. Brugsmodel er registreret for Helle Fog (Villa 
Fliser).  

Holdbarhed:  Ved lav-høj aktivitet og almindelig vedligeholdelse, nedslidning efter 100-
150 år. Dog kan hårdt vejrlig og ekstreme forhold for udendørs 
områder nedsætte flisens holdbarhed. 

Fremstilling:  Fliserne bliver fremstillet i hånden. Der benyttes form, skabelon (til 
mønster), presse, vandbad og tørring.  

Udtryk: De organiske farvepigmenter og salten i cementen trænger op til 
overfladen af flisen og giver et ujævnt og kalkchangerende ”limewash” look. 
Farverne kan stå lettere flammede, da der i en del af fremstillingsprocessen 
indgår et vandbad. Dette er tydeligst ved ensfarvede fliser. Fliserne bliver 
håndfremstillet og indfarvning og konturer i mønstre kan derfor udvise 
naturligt differentierende nuancer og uensartethed. Fliserne fremviser en 
naturlig patina fra start, der bliver smukkere med årene. 

Villas håndfremstillede udendørsfliser er ikke ”perfekte” i en industriel 
forstand og uensartethed og ujævnheder samt mindre variationer på 
flisernes tykkelse er en del af flisernes karakter og charme. Fliserne skal 
derfor ses i en sammenhæng af flere.  

Slidlag:  3-4 mm slidlag i granuleret marmor (marmormel) og hvid cement tilsat 
pigmenter 

Underside:  Model til haveterrasser: ca. 36 mm cement og kiselsand 

  Model til tagterrasser og altaner: ca. 24 mm cement og kiselsand 

Tykkelse:  ca. 28 mm til montering med flisefødder (tagterrasser, altaner) 

40 mm til lægning i stabilgrus (haveterrasser, pladser) 

Andre dimensioner på forespørgsel 
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Former:  kvadrat, rektangel (sildeben), rombe. Andre former på forespørgsel 

Størrelser:  

Kvadrat: 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm 

Rektangel: 30x6 cm 

Rombe (diamond): 28,2x16,2 cm 

Andre størrelser på forespørgsel 

Farver:   30 farver i henhold til farveskema. Specialfarver på forespørgsel.  

Indlagte mønstre:  Indlagte mønstre i henhold til kollektion i str. 20x20 cm.  

Specialmønstre på forespørgsel. 

Pakning:   40 mm fliser: Trærammer med 7 stk. 

  28 mm fliser: Trærammer med 11 stk. 

Lægning:  I henhold til særskilt vejledning. Fliserne skal imprægneres som en del af 
læggeprocessen for at opnå modstandsdygtighed overfor snavs. 

Vedligeholdelse: Fliserne kan vaskes med universal rengøringsmiddel ph 7-10. Der kan 
anvendes algefjerner på fliserne. 

Bæredygtighed: Se særskilt blad om verdensmålene: 
https://villafliser.dk/verdensmaal/villaverdensmaal.pdf  

 


