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Moswand

Een duurzame oplossing

Mos is een prachtig natuurproduct en een echte blikvanger in elk interieur. Laat
u verrassen door de vele mogelijkheden waarop u mos kunt toepassen; zoals
verschillende mosschilderijen, op maat gemaakte mospanelen en moswanden. Er
zijn zelfs mogelijkheden voor het toepassen van een bedrijfslogo.
Het mos is 100% natuurlijk en voor een groot deel afkomstig uit Zuid-Europa,
Scandinavië en Nederland zelf, waar het mos wordt gekweekt. Het echte mos
wordt gemummificeerd, waarbij het vocht in het mos wordt vervangen door
een milieuvriendelijke en afbreekbare prepareervloeistof. Dit zorgt voor een
langer behoud van het mos. Doormiddel van UV bescherming zal het verkleuren
worden vertraagd. Echter kan verkleuring in der loop van tijd nooit geheel
worden tegengehouden.

“Mos brengt uw ruimte tot leven”
Het mos kan overal in uw interieur worden toegepast, ook op plekken waar geen
daglicht komt. Voor optimaal behoud van het mos mag de luchtvochtigheid in
de ruimte niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur niet lager dan 10°C.
Mos is onderhoudsvrij. Maak met enige regelmaat het mos stofvrij, meer hoeft
u niet te doen. Hiervoor kan het beste een plumeau gebruikt worden.
Wees altijd voorzichtig met het product. Het mos blijft een natuurproduct,
waardoor er altijd een stukje mos kan loskomen bij onvoorzichtige handelingen.
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Moswand

Een duurzame oplossing
Verschillende soorten mos

Platmos

Bolmos

Platmos/Bolmos
mix

Noorsmos verkrijgbaar in diverse kleuren*

Frames
Stiel en RVS frames zijn op maat verkrijgbaar. De
frames worden speciaal voor u geproduceerd in het
gewenste formaat en uitvoering. De frames kunnen
gespoten worden in alle RAL-kleuren.

* Voorbeelden van andere kleuren op aanvraag

Logo

Voordelen mos

Uw logo of beeldmerk verwerkt in een moswand?
Dat kan. Dit is op aanvraag mogelijk. Wij leveren
altijd maatwerk.

•Fris

• Heeft een isolerende werking

•100% natuurlijk

•Brandvertragend

•Duurzaam

•Rustgevend

•Decoratief, hip

•Verbetert de akoestiek van een

•Sfeer verhogend

ruimte

•Onderhoudsvriendelijk
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