En hurtig og pligtopfyldende leverandør
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- Næstved Flisecenter er en god leverandør. Firmaet har et stort udvalg af
fliser og klinker, siger Henrik Larsen.
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- Medarbejderne i Flisecentret er
hurtige og pligtopfyldende, siger
Henrik Larsen.
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Om Henrik Larsen Biler A/S
Henrik Larsen Biler blev etableret
i 1985 og har i dag to afdelinger i
Albertslund og på Østerbro i København.
Virksomheden forhandler Citroën,
Peugeot, Honda og Hyundai og sælger
årligt ca. 2.500 nye og brugte biler. De
80 medarbejdere omsætter for ca. 400
mio. kr. om året.
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room og de materialer, der må anvendes.

