


Mos brengt uw interieur tot leven. U 
zult het zien en vooral beleven. Een 
moswand of mosschilderij is meer 
dan een blikvanger in uw huis of 
kantoor. 

Mos verbindt u met de schoonheid 
van Moeder Natuur. Het geeft 
een gevoel van rust en comfort, 
verhoogt de sfeer en verbetert ook 
nog eens de akoestiek.

Niet vreemd dus dat steeds meer 
mensen hun weg vinden naar 

Moswand.eu in Weert. Al ruim dertig 
jaar specialist in groen en sinds 2010 
producent van moscreaties in de 
meest gevarieerde toepassingen. 
Moswanden, mosschilderijen en 
zelfs logo’s en letters van mos. Vrij 
van onderhoud, brandvertragend 
en op maat gemaakt. Passend bij 
úw interieur dat alleen het beste 
verdient.

Bel ons en laat u verrassen door de 
vele mogelijkheden! 

moswand.eu
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meer 
dan  een

b l i kvanger !



moswanden



Zoals gezegd: mos brengt elk 
interieur tot leven. Met een 
moswand geeft u een eigentijds, 
groen accent aan uw woning of 
kantoorruimte. 

Een staaltje puur natuur, vakkundig 
verwerkt tot een sfeervolle 
blikvanger die geen onderhoud 
nodig heeft, de akoestiek verbetert 
en - heel belangrijk - precies naar 
uw wensen wordt gemaakt.

In ons atelier waar we alle 
moswanden fabriceren, schrijven 
we maatwerk met hoofdletters. 

Een zuil, kolom of plafond met mos 
bekleden? Het is allemaal mogelijk, 
in diverse afmetingen en kleuren, 
inclusief randbewerking. 

Op onze website www.moswand.eu 
rekent u heel eenvoudig in drie 
stappen uit wat een moswand 
kost. Vanzelfsprekend kunt u 
altijd contact met ons opnemen. 
Telefonisch via 0495-712040. Of per 
mail: info@moswand.eu
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mossch i lde r ijen



Nog zo’n exclusief natuurproduct 
van deze tijd: een mosschilderij als 
decoratieve sfeerbepaler. 

Het bewerkte mos dempt het geluid, 
is antistatisch, heeft geen daglicht 
nodig en is dus onderhoudsvrij. 
Een mosschilderij komt daardoor 
uitstekend tot haar recht op plekken 
waar geen ruimte of te weinig licht 
is voor planten, zowel thuis als op 
kantoor. 

Uit diverse kleuren, formaten 
en randafwerkingen kunt u bij 
Moswand.eu zelf het mosschilderij 
van uw wensen samenstellen.

5 basiskleuren voor rendiermos: 

  Naturel 
  Old spring
  Middle green
  Spring green
  Moss green 

Andere kleuren op aanvraag.

2 basiskleuren voor bolmos: 

  Spring green
  Moss green

1 basiskleur voor platmos: 

  Groen

Maten voor zowel breedte als 
hoogte:

• 40 cm
• 60 cm
• 80 cm
• 120 cm
• 160 cm

Randafwerking:

• Hout (zwart, wit of naturel)
• Aluminium
• Mosrand 

Maatwerk en afwijkende maten zijn 
op aanvraag mogelijk.
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logo ’s  &  le t te rs



voor  
de  beste 

indruk

Uw bedrijfslogo op een originele 
manier presenteren? Ook dát kan 
bij Moswand.eu. 

Er zijn diverse mogelijkheden om 
bij uw klanten een onuitwisbare 
indruk achter te laten. U kunt uw 
beeldmerk bijvoorbeeld laten 
verwerken in een moswand of 
-schilderij. Daarnaast kunnen we 
voor u een moswand met uw logo 
ontwerpen in diverse materialen, 
zoals kunststof, hout of rvs. 

Letters of logo’s van mos? Ook geen 
enkel probleem. Afhankelijk van 
het soort mos dat u kiest, lijmen of 
nieten we het mos stevig vast op de 
ondergrond.
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roomd iv ide r



Met een verplaatsbare moswand 
(roomdivider) deelt u de 
binnenruimte in op een manier 
die bij deze tijd en uw bedrijf past. 
Sfeervol en praktisch, met oog voor 
privacy en comfort. 

Een scheidingswand met 
mosbekleding dempt het geluid 
en zorgt voor een natuurlijke 
ambiance in uw kantoor, 
restaurant, showroom of 
vergaderzaal. Compact, modern 
en strak vormgegeven neemt onze 
roomdivider nauwelijks ruimte 
in beslag. Over het onderhoud 
hoeft u zich ook al geen zorgen te 
maken. De moswand trekt geen 
stof en vuildeeltjes aan en behoeft 
daardoor geen onderhoud. 

Onze roomdividers zijn verkrijgbaar 
in de volgende uitvoeringen:

• Rendiermos (hoogste demping, 
 keuze uit vijf basiskleuren)
• Bolmos
• Platmos
• Mix van bol- en platmos
• Mix van o.a. mos, hout of bamboe 

De voordelen van een roomdivider:

• Meer privacy
• Sfeervolle, natuurlijke uitstraling
• Geluiddempend
• Compact
• Onderhoudsvriendelijk
• Brandvertragend 
• In diverse afmetingen en kleuren 
 verkrijgbaar
• Mobiel

roomd iv ide r
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e igenschappen
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 Rendiermos Bolmos Platmos

Geluidabsorberend • • • •  • • • •  • •
Verkrijgbare kleuren / kleurenpalet • • • •  • •  •
Prijs • •  • • • •  • •
Kwetsbaarheid • •  • • • •  • • •
Bevestigingstechniek Nietjes Lijm Lijm

Brandvertragendheid • • •  • • •  • • •
Antistatisch / vuilafstotend • • •  • • •  • • •
Kleurvastheid • • • •  • •  • • •
Duurzaamheid • • • •  • • • •  • • • •
Dikte mos 4 - 6 cm 2 - 6 cm 1 - 2 cm

Moswand.eu gebruikt de best mogelijke duurzame 
grondstoffen, een zeer hoge ‘mosdichtheid’ en een 
preparatietechniek met de langst mogelijke levensduur. 
Voor de montage van rendiermos gebruiken we per 
vierkante meter ruim 3.000 nietjes waardoor een 
blijvende bevestiging is gegarandeerd. Bol- en platmos 
worden verlijmd.

Goed om te weten:
• Het mos leeft niet meer, is geprepareerd en heeft een hoge akoestische 
 demping
• Door ons geleverde moswanden zijn in principe onderhoudsvrij en blijven 
 vele jaren goed.
• De moswand hoeft niet besproeid te worden.
• Mos geurt van nature. De geur neemt geleidelijk aan af en is volstrekt 
 onschadelijk.
• Moswanden behouden lange tijd hun kleur. Fel (zon)licht, zeker op korte 
 afstand van de moswand, kan het verkleuringsproces versnellen.
• Doordat rendiermos een natuurproduct is, komen kleurnuances in het 
 mos voor. Om grote kleurverschillen te voorkomen, maken wij niets op 
 voorraad en gebruiken we voor ieder project eenzelfde partij mos.
• Productie en levertijd bedragen gemiddeld 2-6 weken, mede afhankelijk 
 van de verkrijgbaarheid van het mos.
• Maatwerk en ‘special products’ op aanvraag.



over  moswand.eu



Gedreven door een tomeloze ‘passie 
voor groen’ en jarenlange ervaring 
zijn wij dé specialist in moscreaties 
voor uw interieur. Moswand.eu, 
onderdeel van CustersinGroen, 
ontwerpt en produceert 
moswanden, mosschilderijen en 
andere exclusieve mosproducten 
voor uiteenlopende toepassingen. 
Sinds februari 2017 doen we dat 
vanuit ons nieuwe bedrijfspand 
aan de Drukkerijstraat in Weert. 

Een locatie waar we verder kunnen 
groeien en waar ons vakmanschap 
nóg beter tot z’n recht komt. 
Kortom: wij zijn klaar voor de 
toekomst. 

Kom op afspraak gerust eens een 
kijkje nemen in onze showroom!
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6OO 1  SL  Weer t ,  Ne ther lands

 OO3 1495-7 12O4O

 info@moswand.eu

 www.moswand.eu


