
Sidste nye anmeldelser fra vore kunder hos Dansk flise Lager Aps på Truspilot 

  
Et showroom jeg kan besøge når det… 

Et showroom jeg kan besøge når det passer mig, opbevaring af mine bestilte fliser, levering som aftalt 
og en helt igennem fantastisk kundeservice! 
 
Jeg handler kun her fremover! 
 
Fleksibel 
Fleksibel, fremragende og hurtig betjening. Vil ikke tøve en anden gang med at handle med dem. 
 
Skarpe priser og skarpe produkter 
 
Kun posetiv at sige bestilte 3-4… 
Kun posetiv at sige bestilte 3-4 måneder før og blev opbevaret indtil jeg skulle bruge dem, og de blev 
leveret hurtigt to dage efter jeg havde sagt at de godt måtte afsende 
 
Super nemt 
Nemt at bestille, flotte fliser og levering som aftalt 
 
Fik min levering som aftalt og til… 
Fik min levering som aftalt og til aftalte pris, god service gennem hele forløbet. 
 
Et firma der overholder sine aftaler 
Et firma der overholder sine aftaler. Levring til tiden og fine priser. Jeg har købt 58 kvm powder 
concrete. De første 18 kvm er lagt, og der var ikke fejl i en eneste flise. 
 
Super service fra afdelingen i Køge 
Super service fra afdelingen i Køge. Fandt de fliser vi havde gået og drømt om og det til en super 
skarp pris! 
 
Giver 5 stjerner for professionel… 
Giver 5 stjerner for professionel betjening, service, levering og det vigtigste, fantastisk flotte fliser der 
matchede mit projekt 100%. 
 
super oplevelse 
Har kun oplevet super god service hos dansk flise lager. Vi bestilte en stor mængde fliser, som først 
skulle leveres nogle måneder senere, og fliser var der spot on. Glæder mig allerede til igen snart at 
skulle handle hos dem igen.. 
 
God hurtig service fornuftige priser 
 
Venlige og hjælpsomme hele vejen! 
Vanvittig god service. Levering til tiden. Vi kom til at mangle fliser midt i byggeriet og Rasmus fra 
Dansk flise lager hjalp omgående med fra dag til dags levering og vores byggeri kunne forsætte. 
Kan kun anbefale dem! 
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