
MOSCREATIES

Mos, dé zorgeloze 
groenoplossing voor 
ieder interieur



INTRODUCTIE

Dé veelzijdige 
oplossing
Mos is een prachtig natuurproduct en echte 
blikvanger in ieder interieur. Laat u verrassen 
door de vele mogelijkheden waarop u mos kunt 
toepassen, zoals verschillende mosschilderijen, 
op maat gemaakte mospanelen en moswanden. 
Ook is er de mogelijkheid om uw logo, 
beeldmerk of quote van mos te voorzien.

Het mos is voor een groot deel afkomstig uit 
Zuid-Europa, Scandinavië en Nederland, waar 
het op een milieuvriendelijke manier wordt 
gekweekt. Het mos wordt gemummificeerd, 
waarbij het vocht in het mos wordt vervangen 
door een afbreekbare prepareervloeistof. Dit 
zorgt voor een langer behoud (tot 15 jaar) van 
het mos. Door middel van UV bescherming zal 
het verkleuren worden vertraagd. Echter kan 
verkleuring in de loop van tijd nooit geheel  
worden tegengehouden.

Het mos kan overal in uw interieur worden 
toegepast, ook op plekken waar geen daglicht 
komt. Voor optimaal behoud moet de 
luchtvochtigheid in de ruimte tussen de 35-70% 
zijn en mag de temperatuur niet onder de 10°C 
komen. 

Onderhoudsvriendelijk

Brandvertragend

Ongediertevrij

Akoestische voordelen

Plantaardig gekleurd



KWALITEIT VOOROP

Gebruik van 
hoogwaardige  
materialen



ONDERHOUDSVRIJ GROEN

Rust, comfort & 
groen imago in één

Moswand achter de receptie van 
Albrand Zevenaar
- 100% platmos met brandcertificaat
- Integratie van bedrijfslogo
- Uitsparing voor regelunit en brandmelder
- Stalen randafwerking



VERSCHILLENDE MOS SOORTEN

Alle
soorten
mos
Wij bieden acht verschillende soorten 
mos aan. Omdat iedere mossoort 
een ander uiterlijk heeft lichten we 
hiernaast per soort de specifieke 
kenmerken toe.

Hairmos

Fernmos

Bolmos

Longmos

Dit mos heeft een haarachtige 
structuur. Het bevat verschillende 
tinten groen. Hierdoor zorgt het 
voor een speels effect.

Dit mos heeft een varen-achtige 
structuur. Het mos is donzig en voelt 
zacht aan. Het is een lichtere groen 
kleur, ideaal om als accenten tussen 
andere mossoorten aan te brengen.

Dit mos bestaat uit bolvormige 
stukken mos en heeft een diep 
groene kleur. Wanneer verwerkt 
zorgt het voor diepte. De mosharen 
zijn kort.

Dit hoogpolige mos geeft diepte 
en tevens een speels effect. Het 
beschikt over lange mosharen en 
voelt daardoor zacht aan.

Alle combinaties mogelijk

Advies op maat

Mét brandcertificaat

Wist u dat?
Wij vijftig verschillende combinaties 
met mos voor u kunnen maken, 
geheel op maat. Dit noemen we 
mosmix.



Rockmos

Starmos

Rendiermos

Platmos

Deze mossoort groeit op rotsen en 
keien, waardoor het een robuuste 
uitstraling heeft. Het mos is dun en 
heeft korte haren. 

Dit mos is donzig en heeft een 
pluizige structuur. Het is licht van 
kleur en daarmee ideaal om als 
detail of accentkleur toe te passen.

Rendiermos is een struikvormige 
mossoort met holle mergloze 
vertakkingen. Het product heeft 
een koraalachtige uitstraling en is 
verkrijgbaar in meer dan 30 kleuren!

Het meest populaire mosproduct. 
Door de natuurlijke uitstraling 
en egale eigenschap is het zeer 
geschikt om achter logo’s en letters 
te plakken. Middel lange mosharen 
zorgen voor een rustige uitstraling.

100% Platmos

75% Platmos - 25% Bolmos2.

1.

3. 100% Rendiermos

Bestsellers 2022



Urban mos
De meest creatieve moscombinatie in ons assortiment. 
Urban mos is een mix van verschillende soorten mos, 
kunstbeplanting en andere natuurlijke decoratieve 
elementen zoals takken.



Gepolijst
staal

Verschillende 
mosproducten
Naast alle verschillende soorten mos zijn er 
ook veel verschillende producten waar het 
mos op toegepast kan worden. Mos is op 
bijna ieder oppervlak aan te brengen door 
middel van speciale lijm die wij gebruiken. 
Mosproducten zijn altijd maatwerk, hierdoor 
sluit het product altijd aan bij uw situatie.

Mosschilderij Moscirckels

Vrije mos vormenMos dividerMaterialen

Afwerkingen

Een mosschilderij kunnen we in veel vormen leveren. Daarbij kunnen 
wij het beplakken met de door u gekozen mossoort. Daardoor is er 
altijd een combinatie mogelijk die aansluit bij uw interieur. 

Moscirkels zijn te verkrijgen in vier standaard maten met een 
diameter van 37-50-60-70cm. Daarnaast is het mogelijk om af 
te wijken van deze voorgeselecteerde maten, vraag naar de 
mogelijkheden.

Geeft een natuurlijke look aan uw logo, quote, slogan of beeldmerk. 
Heeft u liever een wereldkaart, silhouet van Nederland,  andere vrije 
mosvorm aan uw muur? Ook dat is mogelijk!

Een verrijdbare (werkplek)
afscheiding beplakt met mos is 
een ideale manier om akoestische 
voordelen op ieder gewenst moment, 
naar iedere gewenste plek te brengen.

Staal Hout Kunststof

Geborsteld
staal

Hoek 
profiel

Gelakte 
rand

Geen 
afwerking

Aluminium



Moswand
Een volledige wand voorzien van mos geeft sfeer in de ruimte 
waar deze wordt geplaatst. Daarnaast heeft het een akoestische 
waarde. Net als bij onze andere producten is het mogelijk om te 
kiezen uit de verschillende aangeboden soorten mos. Ook is het 
invoegen van een logo, beeldmerk, quote of slogan mogelijk. 
Moswand om een televisie, brandmelder, regelunit of ander 
obstakel heen? Geen probleem, wij regelen het voor u.

De moswand wordt bij ons op locatie volledig voorbereidt, 
waardoor plaatsing doorgaans binnen één werkdag mogelijk is.

Onderhoudsvriendelijk

Isolerende werking

Duurzame uitstraling

Geen daglicht nodig



De meest veelzijdige 
groenoplossing voor uw 

woon- en werkomgeving



Benieuwd naar de 
mogelijkheden binnen 
uw organisatie?

Plantenwanden

Meer informatie over:

Neem contact met ons op

Copyright © Ten Brinke Interieurbeplanting B.V. 2022.
 Alle rechten voorbehouden. 

https://www.ten-brinke.nl/interieurbeplanting/plantenwand/
https://www.ten-brinke.nl/interieurbeplanting/moswand/
https://www.ten-brinke.nl/contact/

	Knop 2: 


