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Offentlige institutioner har brug for praktiske løsninger, der lever op til både miljømæssige krav og 
design, der understøtter brugernes behov. Brugere er både ansatte, men i særlig grad de mennesker, 
der i perioder af deres liv har institutionen som deres hjem. Villa Fliser byder ind med løsninger, der 
dækker disse behov uden at gå på kompromis med bæredygtighed og sikkerhed.



Design og slidstyrke
til generationer

I offentlige bygninger i dag er slidstyrke 
og holdbarhed en vigtig faktor, der både 
gør sig gældende i forhold til bæredyg-
tighed, men også med hensyn til bespa-
relser i forhold til renovering. Vælger I 
en flise i et tidløst design, kan det give 
glæde til generationer af brugere. 

Villa Fliser kan indgå i mange byggerier 
og renoveringsprojekter i det offentlige. 
Dels i kontorbygninger, skoler og kultur-
institutioner, men også i ældreplejen, 
hospitaler, psykiatriske institutioner, 
handicapboliger og fængsler. 

De håndlavede cementfliser fra Villa Fli-
ser bliver fremstillet i den gamle europæ-
iske 2-lagsteknik, som man bedst kender 
den fra byggeboomet omkring 1900, hvor 
de europæiske metropoler havde vokse-
værk. Her ligger de smukke cementfliser 
stadig, om det er i Wien, København eller 
Hamborg, fordi deres eminente slidstyrke 
gør dem holdbare over århundreder. 

I  den  daglige  rengøring  af offentlige 
arealer er effektivitet, arbejdsmiljøreg-
ler og bæredygtighed kerneord. Det er 
vigtigt for personalet og på samme tid er 
hygiejne også en vigtig faktor for institu-
tionens brugere og beboere.

Cementfliser fra Villa er ideelle ved brug 
af gulvmaskine, moppe og mikrofiberklu-
de. Benytter man desuden et miljørigtigt 
produkt, som brun sæbe, bliver overfla-
den både rengjort, plejet og vedligeholdt 
ved samme lejlighed.

For at lette rengøring af hjørner og kan-
ter, har Villa udviklet et sortiment af hul-
kehl- og afrundingsfliser, så vanskelige 
fuger undgås og det daglige arbejde bli-
ver nemt. Den fine og jævne overflade på 
fliserne, gør det muligt at rengøre med 
fiberklud og ren vand  uden  tilsætning,  
så  eventuelle allergier undgås.

Rengøringsvenlig
overflade

Villa fremstiller fliser i den mest skånsom-
me metode for miljøet, nemlig i hånden. 
Vi benytter kun et minimum af strøm og 
vand og ellers klarer en tørringsproces 
resten af arbejdet.

Den gamle fremstillingsteknik i hånden 
giver et changerende udtryk i flisernes 
overflade, så selv en ensfarvet flise får 
karakter. Fliserne har en behagelig blød 
overflade trods det hårde materiale.
Flisernes tekstur og mange designmulig-
heder kan blive en del af designløsninger, 
der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø 
eller indsættes som et stimulerende de-
signaspekt for brugerne.

Villa fremstiller cementfliserne i tolags-
teknik af granuleret marmor, cement, 
vand og farvepigmenter. Teknikken blev 
udbredt i Europa i midten af 1800 tal-
let og giver fliserne en enorm slidstyrke. 
Fliserne bliver efter presning i form og 
mønster lagt i et vandbad. Herefter stil-
les fliserne til tørre.

Bæredygtighed
giver karakter



Sikkerhed og design
i samme produkt

Særligt i institutioner med beboere, - 
f.eks. i psykiatrien og ældreplejen, er sik-
kerhed i forhold til brand og faldulykker 
vigtigt. Det stiller høje krav til belægnin-
ger på gulv og vægge. Cementfliser fra 
Villa er et 100% brandsikkert materiale, 
der både er egnet til gulv og væg.

Villa har udviklet en cementflise med fy-
sisk skridsikkerhed til bad og andre are-
aler med forhøjet risiko for faldulykker. 
Flisen fås i flere versioner med varieret 
skridmodstand alt efter behov.

I andre arealer, hvor hjælpemidler til 
brugere er i spil, giver cementfliser uden 
særligt indbyggede detaljer en stabil og 
jævn overflade, som ikke stiller forhin-
dringer, der kan blive årsag til ulykker.

Andre ulykker sker af og til i forbindelse 
med manglende hjælpemarkeringer til 
synshandicappede. Villa har derfor udvik-
let en flise, der kan lægges som ”blind-
skrift” i gulv eller væg.

Ikke sjældent danner institutioner i kortere eller længerere pe-
rioder et midlertidigt hjem for beboere. Det er ofte tilfældet 
ved bosteder i socialforsorgen, psykiatrien og ældreplejen. Her 
skal materialerne både leve op til særlige krav om hygiejne, 
rengøringsvenlighed, slidstyrke og sikkerhed og samtidig for-
midle en hjemlig atmosfære.

De håndlavede fliser fra Villa Fliser har karakter og udstråler 
varme, blødhed og dybde på trods af materialets praktiske 
egenskaber. Villa fremstiller fliserne custom made hver gang, 
hvilket betyder, at hvad andre steder er en dyr specialproduk-
tion, er her en designløsning tilpasset behovet - uden ekstra 
omkostninger.

Fliserne er derfor også ideelle, når det offentlige skal skabe 
praktiske forhold i en hjemlig atmosfære og giver mange mu-
ligheder for individuelt design og udtryk. Fliserne kan indgå i 
alle typer af rum, som beboelses- og stuearealer, gangarealer, 
køkken og bad. 

Fliserne fås i 30 farver, 6 former og mange størrelser og møn-
stre. Derudover fremstiller Villa hulkehlfliser, afslutningsfliser, 
skridsikkerhedsfliser og udendørs terrassefliser i passende de-
sign som indendørsfliserne.

Det offentlige
danner private rammer



Villa hjælper gerne i design- og planfasen, så der kan opnås
optimale og evt. individuelle løsninger i projektet.

Fliser fra Villa er særligt egnede, hvor design skal løse praktiske udfordringer. 

Villa står til rådighed med råd og vejledning i monteringsfasen
samt efterfølgende ved spørgsmål til vedligeholdelse.
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