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Maak elke ruimte aantrekkelijk voor bezoekers of bewoners door onze groene wanden, mosrealisaties, moskaders 
of een logo of beeld te plaatsen. Het contact met de natuur, de mooie vormen en de groene kleur hebben een 
gunstig effect op ons humeur. Iedereen voelt zich beter in een natuurgetrouwe omgeving. Ook op uw klanten en 
personeel heeft onze groeninvulling een rustgevend effect. Onze groenwanden en mosprojecten zijn bovendien 
luchtzuiverend én klimaatregulerend.

Onze duurzame creaties passen in elk interieur en hebben geen enkele vorm van onderhoud. De 
uitvoering kan naar uw wensen en agenda worden aangepast.

NADA en Mosmuur specialiseren zich in aquascaping en unieke creaties uitgevoerd met tropische planten, 
mossen, water en natuurlijke materialen. Ons team combineert kennis en passie voor natuur, aquaristiek, 
urbanisatie, botanica, ecologie én ruimtelijk ontwerp, waardoor uitzonderlijke projecten ontstaan. Een 
medewerker van NADA of Mosmuur komt op aanvraag bij u ter plaatse om te praten over uw project en te 
kijken naar de ideale invulling om een maximaal effect te bekomen binnen uw budget. We denken graag met 
u mee. Indien gewenst maken we foto-simulaties en ontwerpen zodat u vooraf een goed beeld heeft van het 
eindresultaat én van het totaalplaatje. 

Om inspiratie op te doen of onze producten te bekijken nodigen we je graag uit in onze showroom of in de winkel.  
Kom langs tijdens de openingsuren in de NADA-winkel of maak een afspraak met een vertegenwoordiger voor 
een rondleiding in onze nieuwe showroom The Beacon. Van harte welkom in onze wereld waarin natuur floreert.

Jan en Marieke Vos - zaakvoerders NADA / Mosmuur

mosmuur
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mosmuur
0% maintenance - 100% nature

Luchtfoto - private woonst, familie Buys, Vlaanderen
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OVER MOS

Al het mos of lichen dat we gebruiken is afkomstig uit overheidsreservaten in Noorwegen. Het mos wordt op 
een verantwoorde manier geoogst, er wordt geen schade toegebracht aan de natuur en het mos groeit weer 
terug aan. Hierna wordt het op een milieuvriendelijke manier ambachtelijk geprepareerd door middel van een 
biopolymeer-coating. Zo blijven onze mosmuren er jarenlang prachtig en natuurlijk uitzien.
Wij bieden 8 onderhoudloze moswand-types aan, allen opgebouwd uit een combinatie van rendiermos of 
lichen, bolmos, lappenmos en al dan niet gestabiliseerde planten en decoratieve hout-elementen of schors.

We monteren het mos met een hoge ‘mosdichtheid’ -middels ruim 3000 mosplantjes per vierkante meter - 
om een natuurlijke uitstraling te garanderen. Vanwege onze ambachtelijke en lokale productie in De Dageraad 
te Kontich is de afwerking en kwaliteit van onze wanden de allerhoogste op de markt. Door ons geleverde 
mosmuren zijn hierdoor onderhoudsvrij en blijven jarenlang zacht en fris. De mosmuur hoeft niet besproeid 
of gereinigd te worden. Mosmuren behouden dankzij hun bio-polymeer coating voor zeer lange tijd hun kleur. 
Fel zonlicht, zeker op korte afstand van de mosmuur, zal echter het verkleuringsproces versnellen daar mos 
een schaduwplant is. Het mos heeft een hoge aaibaarheidsfactor maar is enigszins kwetsbaar en gevoelig 
voor pluk-of beloopschade net zoals een gewone kamerplant. Onze projectmedewerkers adviseren u daarom 
graag over de geschikte locatie voor uw moswand bij een bezoek ter plaatse.

MOSMUUR
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KENMERKEN

Mosmuren zijn blijvend elastisch en zacht. Bij een lage luchtvochtigheid (minder dan 30%) wordt het mos 
droger en meer kwetsbaar voor beschadiging. Bij extreme droogte kan het mos wat lichter van kleur worden. 
Bij een toename van de luchtvochtigheid neemt het mos vocht op en wordt het weer zacht, eventueel 
kleurverlies wordt dan op natuurlijke wijze hersteld.Mos heeft een hoge aaibaarheidsfactor maar is gevoelig 
voor plukschade of aanraking. Bij grotere wanden voorzien wij daarom steeds een plint onderaan het moswerk. 
Van nature geurt het mos. Afhankelijk van de oppervlakte zal dit na de plaatsing een periode te ruiken zijn. De 
geur neemt gedurende enkele weken geleidelijk af en is volledig onschadelijk. Een goede verluchting versnelt 
dit proces, al willen vele klanten deze aangename boslucht liever behouden.

Onze productie- en levertijd is mede afhankelijk van de verkrijgbaarheid van het mos, gemiddeld zo’n 6-8 
weken. Mos is een natuurproduct, hierdoor komen natuurlijke structuur- en kleurverschillen voor, wat 
bijdraagt aan de uitstraling en het eindresultaat.

Rendiermos is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht, regen/hagel/wind/sneeuw kunnen voor schade 
zorgen. Beschut onder een overkapping is er echter geen probleem.  Er zijn veel gebruiksmogelijkheden, 
ons mos is geschikt voor bekleding van wanden (eventueel met een logo, motieven, beplanting, natuurlijke 
elementen, schors of takken), zuilen of kolommen, plafonds, mobiele scheidingswanden, als groen schilderij...
Vraag naar meer opties in onze winkel of bekijk de vele voorbeelden op mosmuur.be.

Mosmuur is de enige duurzame en lokale producent van moswanden,
tegen de eerlijkste prijs op de markt en met de hoogste kwaliteit en afwerking.

de ideale fluisterwand, 
hoge akoestische demping

handmade in Antwerp, 
100% ambachtelijk en lokaal

zero-waste productie,
alles duurzaam en ecologisch

geen energieverbruik,
onderhoudloos product

100% natuurlijk,
echte mossen en planten

vocht regulerend,
verbetert het binnenklimaat

http://www.mosmuur.be
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DE VOORDELEN VAN EEN MOSMUUR

• Antistatisch waardoor vuilafstotend
• Brandvertragend en vochtwerend - alle attesten verkrijgbaar
• 100% duurzaam, biologisch én ecologisch - alle attesten verkrijgbaar
• Ambachtelijk en lokaal geproduceerd – 100% handmade in Antwerp
• Hoge akoestische demping door de sponsachtige structuur van het mos
• Een Modern Moss of Rendiermos paneel heeft een NRC waarde van 0,95 Hz
  en is daarmee de optimale fluisterwand / geluidsisolatie
• Uitgebreide selectie aan mos-types en combinaties - bezoek onze showroom
• Ruim kleurenpallet met 8 verschillende groentinten - andere kleuren op aanvraag
• Gebruikte pigmenten zijn natuurlijk, kleurvast en niet-giftig
• U geniet 24 maanden garantie op onze mosmuren en kaders

HERKOMST VAN HET MOS - DUURZAAME TEELT 

De mossen die mosmuur gebruikt voor kaders, schilderijen en wanden zijn de Noorse 
‘rendiermossen’. Dit mos heeft holle vertakkingen zonder merg, waardoor het een plant 
lijkt. In werkelijkheid gaat het om een natuurlijk organisme, dat is samengesteld uit een 
symbiotische levensvorm van een wier en een schimmel. 

Mosmuur kiest bewust voor een duurzame mosteelt. Onze moscreaties worden gemaakt 
met Noors rendiermos uit bio-reservaten en dragen daardoor een eco-label. Deze 
rendiermossen lijken op kleine gewijvormige struikjes, en zijn van nature groen-grijs 
gekleurd. De mossen worden geplukt, gekleurd en gestabiliseerd en daarna gemonteerd 
in verwerkt in ons atelier te Antwerpen. 

Het korstmos leeft in een natuurgebied van zo’n 3000km2 en wordt geoogst onder 
overheidstoezicht. Dit proces is geheel onschadelijk voor de natuur en de mossen groeien 
vanzelf opnieuw aan. Na het oogsten worden de mossen verzameld, schoongemaakt en 
klaargemaakt voor een verder bewerkingsproces.

Na de oogst van het mos wordt dit op natuurlijke wijze bewerkt met een chlorofylgel of 
glycerine, waardoor de structuur van het mos zacht blijft en waardoor de plant vuilafstotend 
en brandvertragend reageert. Dit proces wordt ook gebruikt om planten ‘op te zetten’ 
en te bewaren. Wanneer de luchtvochtigheid daalt onder de 25% kan het mos beginnen 
uitdrogen, waardoor de elastische werking zal afnemen. Wanneer de luchtvochtigheid 
echter stijgt, gaat het mos opnieuw soepeler en elastischer zijn. Na dit proces kunnen de 
mossen worden gemonteerd op panelen.
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EEN MOSWAND ALS AKOESTISCH PANEEL - GELUIDSDEMPING

Dankzij onze akoestische mospanelen en kaders, verandert uw ruimte, woonst of kantoor in een oase van rust! 
Een mospaneel is immers de ideale fluisterwand en een natuurlijke oplossing tegen een storende echo of galm. 
Een storende resonantie is vaak een erg hinderlijke doch onzichtbare aanwezige in de kamer of ruimte. Een 
echo of geluidsreflectie kan zich via kale muren, wanden of plafonds gemakkelijk verplaatsen. In de moderne 
architectuur worden bouwmaterialen die bijdragen tot deze problematiek helaas steeds vaker toegepast. 
In een werk- of woonomgeving is een optimale akoestiek daarom belangrijk voor de productiviteit en uw 
comfort. In een luidruchtig restaurant zullen genodigden minder lang blijven dan in een serene ruimte. Het 
is bewezen dat werknemers minder stress en afleiding ervaren wanneer activiteiten plaatsvinden in stilte 
en werknemers dus productiever zijn in een stille en groene omgeving. Mospanelen zijn daarom de ideale 
oplossing in deze situatie.

Mosmuur ontwikkelde verschillende types van akoestische mospanelen die toepasbaar zijn in kantoren, een 
woonst of bij evenementen. Laat u adviseren over de geschikte fluisterwand voor uw persoonlijke situatie. Het 
‘Modern Moss’ of rendiermos paneel heeft een NRC waarde van 0,95 en is daarmee de optimale fluisterwand. 
Voor een meer esthetisch effect bieden we het paneel ‘Naturel’ aan, dat meerdere soorten mos combineert en 
met een NRC waarde van 0,84 nog steeds zeer effectief is. De ‘Urban Jungle’ wand zorgt net zoals de variant 
‘Forest’ voor meer reliëf en dynamiek in de ruimte omdat behalve mossen ook andere natuurlijke elementen 
worden verwerkt in de wand. Deze wand heeft een NRC-waarde van 0,76, waardoor deze uitermate geschikt is 
voor horeca of restaurants, grotere ruimten of historische panden met hogere plafonds.  Wanneer uw budget dit 
toelaat, is ons ‘Atmossphere’ concept met golvende 3D mos-structuren de allerbeste oplossing. Deze panelen 
absorberen alle storende geluiden in een ruimte en kunnen bovendien voorzien worden van een GENANO 
luchtzuiveringsinstallatie zonder filter binnenin.

ONS BEKWAAM TEAM VERZORGT DE PERFECTE FLUISTERWAND

Indien u twijfelt over de doeltreffendheid van onze akoestische panelen kan een externe geluidstechnicus 
ter plaatse opmetingen en vergelijkingen uitvoeren, zodat u het verschil ‘voor en na’ aan de hand van 
oppervlaktesimulaties kan vergelijken. Meestal heeft u met een oppervlakte van enkele vierkante meters reeds 
het gewenste resultaat bereikt. Niet alleen het oog, maar ook het oor wil wat. Kies daarom voor een esthetische 
én functionele moswand om al uw geluidsproblemen te elimineren. 
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DE JUISTE KLEUREN KIEZEN

Een goede keuze maken is niet eenvoudig. Een moswerk is een echte blikvanger in uw ruimte, het effect en de 
invulling moeten dan ook optimaal zijn. Kan u moeilijk kiezen uit al onze opties en kleuren? Geen paniek! Onze 
interieurvormgevers hebben een jarenlange ervaring en zullen u verbazen met een voorstel of simulatie op maat. 
Vraag daarom een vertegenwoordiger langs te komen met een stalenbox, ontleen deze in onze winkel of kom 
langs voor een bezoek aan onze showroom om de verschillende stijlen en kleuren te bewonderen. Er zijn zo’n 30 
basiskleuren beschikbaar, ook rode en blauwe tinten. Je kan de volledige kleurenkaart hier terugvinden. 

ALLES BEGINT BIJ EEN LEGE WAND OF MUUR
Het team van NADA (indoor nature design) en de ontwerpers van Mosmuur zullen samen op basis van plannen 
en overige interieurelementen / kleuren een mospallet samenstellen. Na zorgvuldige studie van de ruimte en 
de omgeving wordt in samenspraak met de klant of het architectenbureau gekozen voor een van onze 6 basis 
moswanden of thema’s. Vervolgens kiezen we de exacte kleuren, afwerkingsopties en omlijsting.

A. VAN MUUR TOT MOS

RENDIERMOS OF LICHEN
Verkrijgbaar in ruim kleurenpallet,  ook 
overgang in kleuren mogelijk

BOLMOS - KUSSENTJESMOS
Mooi voor een grotere oppervlakte met veel 
verschil in structuur

GRASGROEN
Grass green, mooi in grote vlakken

MUNT GROEN
Mintgreen, zacht en subtiel

MIDDEN GROEN - MEDIUM GREEN
Medium green, subtiel

LIME GROEN
Spring green, fel en fluo

MOSGROEN 
Moss green, de basistint

APPELGROEN
Grass green bright, vrolijk

DONKERGROEN
Dark green, voor contrasten

OUDGROEN
Retrogroen, zacht en aards 

URBAN JUNGLE
Basiswand in Naturel met daarin een mix van 
gestabiliseerd groen

MODERN MOSS
Abstracte mix van rendiermossen in verschil-
lende kleuren en vormen

FOREST / SCHORSWAND
Basiswand in Naturel of Urban Jungle met 
schors, hout of takken

NATUREL
Combinatie van groene rendiermossen, 
lappenmos en bolmos

https://www.nada.be/mosmuur/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/Kleuren-additieven-jungle.pdf
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KADERS & OMLIJSTING - AFWERKING
Afwerking is alles. Daarom hebben we bij Mosmuur echte vakmensen die maatwerk leveren in het materiaal 
naar keuze. Onze schrijnwerkers begeleiden u graag in het maken van de juiste lijst. We hebben zes 
verschillende opties qua afwerking en omlijsting, waaronder een duurzame selectie aan houtsoorten. Wilt u 
liever een metalen lijst? Onze lasser maakt graag een kader op maat. We coaten in een RAL kleur naar keuze, 
en met cortenstaal kunnen we een mooi verweerd of een roest-effect voorzien. Of kies gewoon voor puur 
mos. Bekijk de verschillende opties en vraag stalen of een vertegenwoordiger bij twijfels.

GEEN LIJST
Mos op plaat zonder kader
Voor muren of inbouw-panelen

HOUTEN LIJST
Fijne of brede houten lijst
In houtsoort naar keuze - maatwerk mogelijk

MOSRAND
Alles afgewerkt in mos
Rand in lappenmos of rendiermos met schaduw

WITTE LIJST
Fijne houten of stalen lijst in witte tint
Mat of glanzend, breedte en dikte naar keuze

GESCHILDERDE LIJST
Lijst in kleur naar keuze - kan ook in staal
Mat of glanzend, cortenstaal, alu of RAL kleur

ZWARTE LIJST
Fijne houten of stalen lijst in zwart tint
Mat of glanzend, breedte en dikte naar keuze
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ONZE HOUTSELECTIE

In hout zijn de opties zo goed als eindeloos, en kan ons aanbod dus ook zo goed als eindeloos zijn. Toch willen 
we als duurzaam en ecologisch bedrijf graag de opties beperken tot eik, grenen, beuk, eik, rubberwood, robinia 
en notelaar. Beuk en eik staan voor zich als europees hardhout. Grenen kiezen we omdat dit een goedkoper 
alternatief is dat goed bewerkt en geschilderd kan worden. Robinia is eveneens een europese hardhoutsoort 
met een gelijkaardige kleur als grenen. Rubberwood is er als alternatief voor tropisch hardhout. Het heeft 
dezelfde kwaliteiten, maar het is toch een duurzamere soort en het  hout laat zich ook makkelijk kleuren. 
Om af te sluiten is al ons hout FSC en PEFC gekeurd en hebben we alle certificaten. Betaal met eco-cheques.

EIKEN 

RUBBERWOOD  ROBINIA  NOTELAAR

BEUKEN GRENEN

SIMULATIE  - TECHNISCH ONTWERP OF VOORSSTUDIE

Wanneer we werken met verschillende panelen of een specifiek patroon ter invulling, maken we voorafgaand aan 
de installatie graag een technische tekening, een zaagplan én een simulatie op van het begoode eindresultaat. 
Zo verkomen we verrassingen en u bent zeker dat het moswerk aan uw verwachtingen voldoet.

Bij elk project is een ontwerpstudie inbegrepen, maak dus zeker gebruik van deze optie en bezorg ons beeldmateriaal, 
opdat onze designers het beeld in de ruimte kunnen ‘sumuleren’. We komen graag vooraf opmeten op locatie.
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OPBOUW - TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard wordt de mosmuur bevestigd op multiplex, buigtriplex of op aanvraag met ecoboard of rode MDF,  in 
dikte 4, 6 of 9mm. Ecoboard is een duurzaam, 100% bio-afbreekbaar en brandvertragend plaatmateriaal, gemaakt 
van landbouwoverschotten. De totale dikte van een paneel met mos is ongeveer 5-6 cm. Voor brandwanden en 
publieke gebouwen opteren we meestal voor aluminium of dibond als drager.

Onze mospanelen worden gemaakt op het plaatformaat 244cm x 122 cm (conform MDF). Door meerdere 
exemplaren tegen- en boven elkaar te monteren creëer je een mosmuur. Maatwerk is mogelijk, de maximale 
afmeting van een paneel of kader uit één stuk is 244 x 122 cm. Als basis-ondergrond voor ronde moswanden, 
voor zuilen of gebogen wanden, gebruiken we buigtriplex of kurkschors.
 

Bij Mosmuur krijgen we de kans om onze creativiteit de vrije loop te laten gaan en werk met 
zichtbaar resultaat af te leveren. In Antwerpen trouwen ze voor nu voor ons kunstwerk, wie zou 
daar niet fier over zijn? Dit werk geeft me veel voldoening.                        Eddy- (s)mosploeg De Dageraad

DE PRODUCTIE - 100% HANDMADE IN ANTWERP

Al onze moswanden worden op maat gemaakt in het atelier te Antwerpen. We kiezen bewust voor lokale en 
ambachtelijke productie omdat we gedurende het gehele montageproces kunnen opvolgen en bijsturen. 

Zo garanderen we de beste kwaliteit en perfecte afwerking. Al onze producten zijn gemaakt door  ambachtslui 
en vakmensen met een passie voor groen. Wij stellen mensen met een lichamelijke, psychische, sociale of 
mentale beperking te werk in ons atelier. Voor deze mensen is de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar. Dankzij 
een intensieve begeleiding van onze medewerkers bieden wij hen een toegevoegde waarde via een creatieve 
daginvulling. Door lokaal te blijven vermijden we transport en hebben we de gehele productie in eigen handen. 
We werken bij publieke projecten en events graag samen met jonge starters of scholen uit de directe omgeving 
van de winkel voor een mooie kruisbestuiving, interactieve workshops of natuureducatie. 
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LEVERING EN INSTALLATIE DOOR HET MOSMUUR-TEAM

Wil u zeker zijn van een perfect eindresultaat dan raden we aan de plaatsing door onze ervaren medwerkers te 
laten uitvoeren. Zo vermijdt u ook eventuele schade door transport.

Onze projectcoördinator neemt ongeveer één week voor de plaatsing contact met u op om met u het 
installatieproces te overlopen.  Indien mogelijk of gewenst kan een plaatsbezoek aangewezen zijn. Zo komen 
we later nooit voor verassingen te staan en kan alles snel en kwalitatief verlopen, een goede voorbereiding 
is immers alles. De plaatsing van grotere wanden gebeurt steeds door twee medewerkers. Grotere panelen 
worden afhankelijk van de bestaande ondergrond of wand bevestigd met slagpluggen, nagels of schroeven, 
direct tegen de achterwand of tegen een houten skelet. De naden en randen worden ter plaatse zorgvuldig 
afgewerkt. Onze medewerkers gaan pas naar huis als u 100% tevreden bent.

mosmobiel

OPHALING IN DE WINKEL - ZELF UW KADER OF MOSWAND PLAATSEN

U kan kleinere kaders eenvoudig zelf bevestigen - ze zijn voorzien van een ophangsysteem. Bij de ophaling 
verlenen onze medewerkers advies en u kan onze projectcoördinator steeds contacteren voor extra vragen 
of bij moeilijkheden. Grotere wanden bestaan uit meerdere panelen die zorgvuldig worden verpakt. Een 
montageschema en info worden meegeleverd.
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A
OUD GROEN

B 
MUNT GROEN

C 
SPRING GROEN

E 
FORREST GROEN

F 
GRASGROEN

G 
MEDIUM GROEN

H 
MOS GROEN

I 
DONKER GROEN

J
NATUREL - WIT

K 
MANGO - ROEST

L 
ZWART

N 
PACIFIC

O
KONINGSBLAUW

P 
OKER GEEL

Q 
ORANJE

R 
ROOD

KLEURCODE - GROENTINTEN KLEURCODE - OPTIONELE KLEUREN  (opgelet, langere productietijd - meer tinten op aanvraag)

B. KLEUREN EN ADDITIEVEN 

M 
AQUAMARIJN

D 
GRASGROEN LIGHT
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G 
MEDIUM GROEN

F 
GRAS GROEN

C 
SPRING GROEN

D 
GRAS GROEN 

BRIGHT

H 
MOS GROEN

E 
FORREST GROEN
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S
ming fern 

T
sprengeri

U
tiki

V
fern

Z
stoebe

X
foxtail

Y
felci

W
asparagus

 GESTABILISEERD GROEN VOOR URBAN NATURE & URBAN JUNGLE  MIX
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HOUTSOORTEN - FREESWERK / CNC / LASEREN VAN LOGO’S

RUBBER
rubberwood

NOOT
notelaar fineer

MPX
multiplex

EIK
eikenfineer

SCHORS EN TAKKEN VOOR URBAN FOREST PANELEN

KURK
prikbord

KURK
kurkeik
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DE INVULLING VAN JE MOSPROJECT - MOSSOORTEN EN COMBINATIES
Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze voor je project ontwikkelden we een handige kleurenkaart en 
deze stijlengids. Door middel van voorbeelden, schema’s en simulaties maken we je wegwijs in de mos-wereld.

C. STIJLEN EN SAMENSTELLINGEN

ENKELE SAMENSTELLING

Samenstellingen waar steeds één enkel 
element wordt gebruikt

Rendiermos
 Mosgroen
 Medium 
 Forrest 
 Grasgroen     
 Grasgroen light 
 Spring
 Munt
 Oud groen 
 Naturel / wit 
 Zwart / Bosgroen
 
Platmos
Bolmos

Schors

NATUURLIJKE SAMENSTELLING

Combinatie van meerdere elementen met 
een natuurlijke uitstraling

Naturel 
 Naturel
 Naturel +
 Naturel -
 Naturel accent / schors

Naturel Pure
 Naturel Pure
 Naturel Pure +
 Naturel Pure -
 Naturel Pure accent / schors

Urban Nature
 Urban Nature
 Urban Nature +
 Urban Nature -
 Urban Nature accent / schors

Urban Jungle
 Urban Jungle
 Urban Jungle +
 Urban Jungle -
 Urban Jungle accent / schors

Urban Forrest
 Urban Forrest
               Urban Forrest +
 Urban Forrest -
 Urban Forrest accent / schors

MODERNE SAMENSTELLING

Combinatie van meerdere elementen met 
een hedendaagse speelse vormgeving

Modern moss

Mix
Triangle
Lines
Flakes
Flow
Seascape
Waves
∞ Freeform

MODERNE SAMENSTELLING

Projecten met het verwerken van effecten 
of een foto als basis

3D - Reliëf
 Landscape 
Painting 
Picture

MODERNE SAMENSTELLING

Gebruik van additieven gericht op 
bedrijfsherkenning

postief vlak
 positief vlak vol
 positief vlak hol 
postief afstand
 positief afstand vol
 positief afstand hol
negatief
 negatief vlak
 negatief afstand 
losstaand
 losstaand vol 
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1.1. EEN MOSWAND WAARBIJ SLECHTS 1 MOSSOORT ALS BASIS WORDT GEBRUIKT 
Er zijn drie basis mossen die we gebruiken bij onze composities. Wanneer we deze soorten alléén toepassen en daar 
een gehele wand of kader mee invullen, spreken we van een moswand met effen invulling of een ‘single-moss’ wand. 
De drie soorten mos die we gebruiken hiervoor zijn lappenmos of platmos, bolmos of kussentjesmos en rendiermos. 
Rendiermos is beschikbaar in 8 standaard groentinten in zo’n 20 verschillende kleurvariaties. In totaal zijn er 10 
groenvariaties waarvan er 8 steeds op voorraad zijn, en zo’n 30 kleuren in totaal. De productietijd voor wanden in 
bijzondere tinten of kleuren (bv. beige, roze, paars, fuchsia, zilver of goud) bedraagt minimaal 8 weken en is steeds 
op aanvraag. Rendiermos heeft van alle mossoorten de hoogste akoestische demping het een meest aantal variaties.
Behalve moswanden kunnen we ook een gehele wand in kurkschors uitwerken, leuk als natuurlijk element in een 
kantoor of als prikbord. De (kurk)schorskaders en wanden bestaan uit samengestelde tegels van 90cm x 60cm. 

Wanneer we een ontwerp opstellen voor deze samenstelling gebruiken we onderstaande codering-patronen:

1. ENKELE SAMENSTELLING - SINGLE MOSS

PLAT MOSRENDIERMOS

1.1.1 RENDIERMOS

1.1.3 BOLMOS - KUSSENTJESMOS

1.1.2 LAPPENMOS - PLAT MOS

1.2 SCHORS

SCHORSBOLMOS
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KENMERKEN

Rendiermos, Cladonia stellaris, heeft veel kleine gewijvormige vertakkingen en een heel zacht, glooiend uiterlijk. 
Een kader of wand in dit mos lijkt op een boslandschap vanuit de hoogte, met allemaal topjes in verschillende vormen. 
Door deze vertakte structuren is het mos ideaal als akoestisch paneel - geluidsgolven worden geheel geabsorbeerd. 
De meest felle kleur is het appelgroen rendiermos, met natuurlijke pigmenten gekleurd. Een natuurlijkere variant is het 
bosgroen, dit is de meest gekozen tint in rendiermos vanwege zijn frisgroene kleur en mooie egale, kussenvormige topjes. 

Wij bieden twee types aan: 100% rendiermos – een moswand in een kleur naar keuze of een mix van meerdere kleuren. 
Ook uitvoerbaar in een graduele overgang tussen tinten of kleuren. Kijk op de website voor meer voorbeelden en informatie. 

1.1.1 RENDIERMOS

Rrendiermos middengroen  -  Vind! kantoor Waregem

https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/rendiermos/
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VOORBEELDEN MET LOGO’S IN GROOT! XL

moss is more
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KENMERKEN

‘Pure moss’ - 100% lappenmos voor een pure bos-touch - een paneel van lappenmos of plat mos  waarbij 
men in het atelier een wand samenstelt uit alleen de mooiste stukken.  ‘Plat mos’ is een beschrijving voor de 
inheemse, laagblijvende, bodembedekkende kruipende mossen. Om te voorkomen dat het mos aan de randen 
van een lap of stuk gaat verkleuren worden de stukken met ruime overlap bevestigd. Lappenmos panelen zijn 
daardoor een puzzel van verschillende mos-stukken met in elkaar passende vormen en tonen een egaal tapijt.

Maak elke ruimte aantrekkelijk voor bezoekers of bewoners door een wand in ‘lappenmos’ te plaatsen. Het 
contact met de natuur, de mooie vormen en de groene kleur hebben een gunstig effect op ons humeur. 
Iedereen voelt zich beter in een natuurgetrouwe omgeving. 

Lappenmos is beschikbaar in 2 standaard groentinten. Iedere wand en samenstelling zijn echter uniek en de 
structuur en kleur zijn afhankelijk van het moment waarop de mossen worden geoogst. Het is onmogellijk 
vooraf exact in te schatten in welke tint de moswand zal worden opgebouwd. Vraag daarom vooraf stalen of 
kom even langs in onze showroom of het productieatelier. 

Lees meer over deze moswanden op onze website.

1.1.2 LAPPEN MOS - PLAT MOS
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KENMERKEN

Bij een moswand van het type ‘bolmos’ combineren we verschillende stukjes bolmos of kussentjes mos, met 
een zacht glooiende vorm en structuur. We combineren verschillende groottes in dezelfde groentint zodat er 
een esthetisch geheel ontstaat met het gevoel van een fris heuvellandschap. Voor extra dynamiek en diepte 
kan er op aanvraag worden gewerkt met extra hoge heuvelstructuren en glooiingen door een 3D structuur 
onder het mos toe te voegen. Beschikbaar voor binnen en buiten toepassingen. Bolmoswanden hebben een 
zeer lange levensduur en kunnen op aanvraag worden gevoed met onze ‘Plantcare’ producten.

VOORDELEN

Een wand in ‘Bolmos’ of kussentjesmos geeft heel wat mogelijkheden. 
Zo kan u bijvoorbeeld werken met grote vlakken of zones van hetzelfde 
formaat mossen, of u kiest voor een speelse en afwisselende mix 
waarbij alles willekeurig door elkaar wordt geplaatst. Wij beschikken 
ook over een ‘Outdoor’ variant die tegen regen kan. Hierbij raden we 
aan te kiezen voor een onderhoudsformule waarbij er elk kwartaal 
iemand langskomt voor controle op structuur en kleur.
 
Indien u liever een wand heeft waarbij meer partijen van groot bolmos 
worden voorzien en minder kleine plukjes, kan u dit gewoon aanvragen. 
Bolmos is standaard in de kleur ‘grasgroen’ voorzien, maar u kan ook 
kiezen om meerdere tinten te combineren in de wand, of gaan voor de 
‘Khaki’ of ‘Bright’ versie.

Lees meer over Bolmos moswanden op onze website.

1.1.3 BOLMOS - KUSSENTJESMOS
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1.1.3 BOLMOS - KUSSENTJESMOS - BRIGHT

1.1.3 BOLMOS - KUSSENTJESMOS - OUTDOOR

1.1.3 BOLMOS - KUSSENTJESMOS - NATURAL

Room divider - Stylegreen project, Germany
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KENMERKEN

Bij een schorspaneel gebruiken we geen mos maar uitsluitend platen gemaakt van de schors van een kurkeik. 
Deze wanden bouwen we op uit tegels van 60x90cm waarvan we de randen zo naadloos mogelijk verwerkern.  

Een schorswand kan een losstaande blikvanger zijn die als prikbord kan functioneren, maar kan evengoed een 
basis zijn om - vooral onderaan bij grotere wanden - als ‘stootboord’ te dienen op plaatsen met veel passage of 
beloop. Een kurkwand op zichzelf is een mooi alternatief voor wie wil kiezen voor natuur zonder groentinten. 

1.2 SCHORSWAND
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KENMERKEN

Bij een moswand van het type ‘naturel’ combineren we verschillende mossoorten met frisse, natuurlijke 
tinten. Een wand in deze stijl bevat steeds een combinatie van lappenmos of plat mos, bolmos of kussenmos 
en rendiermos(sen).Deze mossoorten hebben allemaal een ander uiterlijk en geven dus een verscheidenheid 
in vorm en structuur. We combineren verschillende soorten in dezelfde groentint zodat er een esthetisch 
geheel ontstaat. Voor extra dynamiek en diepte kan er op aanvraag worden gewerkt met heuvelstructuren en 
glooingen voor reliëf of een 3D-effect. We informeren u graag over deze optionele extra’s. 

VOORDELEN

• Combinatie van alle verschillende mossoorten
• Een zeer realistisch eindresultaat - natuurlijk
• Grote diversiteit in vorm en structuur
• Hoge akoestische demping
• Mossen stoten vuil af en verminderen VOC’s
• Beschikbaar in 4 groentinten, licht en donker
• Stel zelf je compositie of basispatroon samen 
• Voor meer bolmos vraag je een ‘Naturel Plus’
• Ontwerp op maat is perfect mogelijk

Een wand in ‘Naturel’ geeft heel wat mogelijkheden. Zo kan u bijvoorbeeld werken met grote vlakken of zones 
van dezelfde mossen, of u kiest voor een speelse en afwisselende mix waarbij alles willekeurig door elkaar 
wordt geplaatst. Indien u liever een wand heeft waarbij meer partijen van bolmos worden voorzien en minder 
lappenmos (Naturel+), kan u dit gewoon aanvragen. Rendiermos is standaard in de kleur ‘mosgroen’ voorzien, 
maar u kan ook kiezen om meerdere tinten te combineren in de wand, of gaan voor de ‘Naturel Light’ met het 
frisse ‘forest green’ rendiermos.

Lees meer over Naturel moswanden op onze website.

2.2 NATUREL MOSWAND

https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/naturel/
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2.1.1 NATUREL BASIC 2.1.1 NATUREL BASIC

2.1.3 NATUREL MIN - 2.1.3 NATUREL MIN -

2.1.2 NATUREL PLUS + 2.1.2 NATUREL PLUS +

2.1.4 NATUREL ACCENT 2.1.4 NATUREL ACCENT 

2.1.4 NATUREL  SCHORS 2.1.4 NATUREL  SCHORS
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2.1.1 NATUREL BASIC

2.1.3 NATUREL MIN -

2.1.2 NATUREL PLUS +

2.1.4 NATUREL - STRINGS EFFECT

2.1.4 NATUREL  SCHORS

2.2.1 NATUREL PURE

2.2.3 NATUREL PURE MIN -

2.2.2 NATUREL PURE PLUS +

2.2.4 NATUREL PURE ACCENT 
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KENMERKEN

Een tropische uitstraling door een weelderige combinatie van mos, varens en gebladerte. Indien u graag een 
verticale tuin of plantenwand wil zonder enig onderhoud of zorgen, is de ‘Urban Jungle’ een must-have. 

Deze wand kan u geheel naar wens laten samenstellen met gestabiliseerde planten of varens, we bieden een 
ruime keuze. De basis van de compositie bestaat uit de moswand ‘Naturel’ of ‘Naturel +’ waaraan handmatig 
de vegetatie wordt toegevoegd. Waar een gewone moswand eerder plat is of monotoom, zorgen de weelderige 
bladeren in verschillende kleuren en vormen voor een speels effect en meer volume. U kan de hele wand 
dynamisch laten opvullen of kiezen voor bepaalde zones. Een wilde wand vol gebladerte is een ‘Urban Jungle’ 
muur, een moswand met een accent van gebladerte en nog zichtbare mosvlakken is de ‘Urban Nature’ variant.

In een modern interieur of een kantoor met veelal harde materialen zoals steen en beton, is een jungle-wand 
met een weelderige begroeiing ideaal om een fris contrast te leggen. U kan hiermee eenvoudig een lelijke 
wand of constructie bedekken. Denk bijvoorbeeld aan een verloren nis, zuilen, een ruwe gyprocwand,... 
en maak daarvan een tuin met tropische of afhangende accenten voor een natuurlijk accent binnenshuis.
Waar een verticale tuin of echte plantenwand soms niet mogelijk is vanwege de vele technische vereisten 
(licht, watertoevoer, draagkracht) is de ‘Urban jungle’ de perfecte en onderhoudloze oplossing. Op aanvraag 
kunnen we ook stukjes hout, takken of boomschors verwerken in het mospaneel. Vraag voor meer kleuren of 
mogelijkheden een kaart of stalen aan onze vertegenwoordiger.

Lees meer over Urban Nature / Urban Jungle op onze website.

2.3 URBAN NATURE / 2.4 URBAN JUNGLE
2.3.2 URBAN NATURE PLUS +

https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/urbanjungle/
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2.3.1 URBAN NATURE

2.3.3 URBAN NATURE MIN -

2.3.2 URBAN NATURE PLUS +

2.3.4 URBAN NATURE ACCENT 

2.4.1 URBAN JUNGLE 

2.4.3 URBAN JUNGLE MIN -

2.4.2 URBAN JUNGLE PLUS +

2.4.4 URBAN JUNGLE ACCENT 
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2.3.3 URBAN NATURE MIN -
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KENMERKEN

Bij een moswand van het type ‘Green Forrest’ combineren we verschillende mosstijlen met hout, takken, 
drijfhout en natuurlijke decoratie zoals kurk of schors. We combineren verschillende groottes in dezelfde 
groentint zodat er een esthetisch geheel ontstaat met het gevoel van een fris heuvellandschap. Voor extra 
dynamiek en diepte kan er op aanvraag worden gewerkt met extra beplanting of een eye-catcher zoals een 
boomstam of wurgvijg-skelet. Beschikbaar voor binnen- en buiten toepassingen. Urban Forest wanden 
hebben een zeer lange levensduur en kunnen op aanvraag worden gevoed met onze ‘Plantcare’ producten.

Een Forrest wand geeft heel wat mogelijkheden. Zo kan u bijvoorbeeld werken met grote takken of zones 
van varens en tropisch gebladerte afgewisseld met open delen in mossen, of u kiest voor een speelse en 
afwisselende mix waarbij natuurlijke takken en materialen willekeurig door elkaar wordt geplaatst. Indien 
u liever een wand heeft waarbij meer partijen van drijfhout of tropische takken worden voorzien kan u dit 
gewoon aanvragen. De basiswand bestaat uit een moswand in Naturel, Urban Nature of Urban Jungle.

Lees meer over Green Forrest op onze website.

2.5 URBAN FORREST 
NATUREL + SCHORS OF KURK

‘Naturel schorswand’ - 30% schors of kurk voor een ruwe look & feel of een accent met schors in een ‘Naturel’ 
of ‘Modern moss’ paneel - een paneel van drie soorten mossen waarbij men in het atelier zelf een abstracte 
combinatie van kleuren en vormen maakt in combinatie met natuurlijke materialen zoals boomschors, kurk 
of ruw hout. ‘Modern moss’ is een verwijzing naar de moderne kunst, elk werk is dus uniek in samenstelling 
en compositie. U kan zelf bijsturen, een ontwerp aanleveren of aanvragen, of een graduele overgang in 
moskleuren nemen. Op aanvraag kunnen we ook stukjes bolmos, takken, varens of korstmos verwerken in 
het mospaneel.

Lees meer over een schorswand op onze website.

2.5.4 jungle accent 

2.5.4 jungle accent 

2.5.4 jungle accent 

https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/greenforest/
https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/modernmoss-copy/
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2.5.1 URBAN FORREST 2.5.1 URBAN FORREST

2.5.3 URBAN FORREST MIN -2.5.3 URBAN FORREST MIN -

2.5.2 URBAN FORREST PLUS +2.5.2 URBAN FORREST PLUS +

2.5.4 URBAN FORREST ACCENT 2.5.4 URBAN FORREST ACCENT 

*2.5.4 - Bij deze variant worden behalve takken of schors ook weelderige Jungle accenten toegevoegd 
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KENMERKEN

‘Modern moss’ - 100% rendiermos voor een moderne touch - een paneel van rendiermossen waarbij men 
in het atelier zelf een abstracte combinatie van kleuren en vormen maakt. ‘Modern moss’ is een verwijzing 
naar de moderne kunst, elk werk is dus uniek in samenstelling en compositie. U kan zelf bijsturen, een 
ontwerp aanleveren of aanvragen, of een graduele overgang in moskleuren nemen. Op aanvraag kunnen we 
ook stukjes bolmos, takken, varens of schors verwerken in het mospaneel.

Maak elke ruimte aantrekkelijk voor bezoekers of bewoners door een wand in ‘Modern moss’ te plaatsen. 
Het contact met de natuur, de mooie vormen en de groene kleur hebben een gunstig effect op ons humeur. 
Iedereen voelt zich beter in een natuurgetrouwe omgeving. 

Rendiermos is beschikbaar in 8 standaard groentinten: Mosgroen, Oudgroen, Middengroen, Grassgroen, 
Appelgroen, Muntgroen, Oudgroen en Fel grasgroen. Er zijn echter zo’n twintig andere kleuren, zelfs zwart, 
wit en koper beschikbaar. Vraag voor meer kleuren een kaart of stalen aan onze vertegenwoordiger.

Lees meer over Modern moss  moswanden op onze website.

3. MODERN MOSS - MODERNE MOSMIX

https://www.mosmuur.be/productgroep/moswanden/modernmoss/
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3.1 MODERN - MIX MOSS 3.1 MODERN - MIX MOSS

3.3 MODERN - LINES 3.3 MODERN - LINES

3.2 MODERN TRIANGLE 3.2 MODERN TRIANGLE

3.4 MODERN FLAKES 3.4 MODERN FLAKES
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3.5 MODERN -FLOW

3.7 MODERN - WAVES

3.6 SEASCAPE

3.8 FREEFORM

3.1 MODERN - MIX MOSS

3.3 MODERN - LINES

3.2 MODERN TRIANGLE

3.4 MODERN FLAKES
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∞
3.5 MODERN -FLOW 3.5 MODERN -FLOW

3.7 MODERN - WAVES 3.7 MODERN - WAVES

3.6 SEASCAPE 3.6 SEASCAPE

3.8 FREEFORM 3.8 FREEFORM
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Modern moss moswand - Argenta bank, Aartselaar

3.5 MODERN -FLOW
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Voorbeelden

Wij bieden geen buitengewone 
mosmuur, aquascape, 
unieke binnentuin, kamerplant
of verticale groenwand.

Wij bieden een BELEVING 
én een natuurlijker leefmilieu
voor uw bezoekers, klanten, 
bewoners of medewerkers.

Rrendiermos / modern moss met gaduele overgangen en 3D reliëf  - trouwzaal stad Antwerpen
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4. BEELD INTEGRATIE
EEN FOTO, BEELD OF EEN  SCHILDERIJ LATEN VERTALEN ALS MOSKUNSTWERK 

Voor wie op zoek is naar een echt origineel stuk gaan we graag verder dan een klassieke moswand met logo 
of corporate identity. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een foto of portret te vertalen in mos, maar ook een 
luchtfoto van een natuurdomein of een plattegrond van een gemeente of stad. De mogelijkheden en onze 
creativiteit zijn eindeloos, geen enkel concept is voor ons een stap te veel. De medewerkers in ons productie 
atelier De Dageraad hebben elk een eigen toets en stijl en gaan graag persoonlijk mee in elk project of verhaal.
Op deze manier zijn we in staat om stap voor stap tot een unieke realisatie te komen of een totaalkunstwerk. 

Voor C&A Antwerpen realiseerden we in 2020 twee mos-portretten van de oprichters van deze winkelketen, 
te bewonderen op de 2e verdieping van de winkel op de Meir. Voor de uitwerking gebruikten we een abstracte 
silhouette-illustratie als basis voor het mosportret uitgevoerd in lappenmos.  

Een ander project is de vertaling van een wandtapijt van ontwerper Dries van Noten dat grote belangstelling 
genoot op de Floralën Show te Gent in 2006 en de recentere uitvoering van ‘Het Lam Gods’ voor de editie van 
2020. Ook de overgang tussen foto en mos behoort tot één van de vele mogelijkheden. Projecten zoals de 
voorbeelden in deze brochure vragen een lange voorbereiding en een persoonlijke betrokkenheid van de klant. 
Ben je op zoek naar een bijzondere beeld-integratie in mos, reken dan op een langere productietijd en een 
grotere investering vanwege de vele extra werkuren aan voorbereiding en het uitvoerende maatwerk. 

Informeer daarom vooraf wat de opties of indicatieve kosten zijn voor deze unieke kunstwerken.

4.1 BEELDINTEGRATIE - 3D
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4.1 3D - RELIËF 4.1 3D - RELIËF

4.3 PAINTING 4.3 PAINTING

4.2 LANDSCAPE 4.2 LANDSCAPE

4.4 PICTURE 4.4 PICTURE
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>

EEN FOTO OF SCHILDERIJ VERTALEN ALS MOSKUNSTWERK 

Bij mosmuur verwerken we je favoriete foto, kunstwerk of landschap graag tot een uniek mostafereel. 
We kunnen geen exacte kopie maken vanwege de natuurlijke vormen en structuren van het mos, maar het 
resultaat zal wel een uitstekende benadering zijn van het origineel. Zo ontstaat de ultieme combinatie van 
kunst én groen zonder enige vorm van onderhoud maar met alle voordelen zoals akoestiek en luchtzuivering.

Voor wie echt op zoek is naar dat beetje meer hebben we onze sky-moss variant waarbij we een luchtfoto van je 
domein, favoriete vakantieplek, je perceel of de omgeving van je bedrijf of woonst vertalen naar mosschilderij. 

4.2 LANDSCAPE
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HET LAM GODS - MOSSGOD

MossGod - een groene 
vertaling van een beroemd 
meesterwerk geraliseerd 
voor de Gentse Floraliën.  
Floraliën is een bloemen- en 
plantententoonstelling die om 
de vier jaar wordt georganiseerd. 
Deze spectaculaire flora-show 
met indrukwekkende exposanten 
trekt duizenden bezoekers vanuit 
binnen- én buitenland. Voor de 
geannuleerde editie van 2020 
realiseerden we op uitnodiging 
van de organisatie een vertaling 
van het wereldberoemde 
kunstwerk ‘Het Lam Gods’ 
inclusief ‘De Rechtvaardige 
Rechters’.  Het paneel is vanaf 
maart 2021 te bewonderen in het 
gebouw van de Vlaamse Overheid 
te Gent, naast het Zuid-Station.
Het werk bestaat uit 12 panelen 
van 3m hoog op 4,5m in lengte 
en één uitvergroot paneel van 
‘De Rechtvaardige Rechters’ van 
2x1m dat ook publiek hangt zodat 
iederen dit kan bewonderen.

4.3 PAINTING
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5. LOGO’S & SIGNS
EEN GROEN STATEMENT MAKEN ALS BEDRIJF 

Soms willen we meer vertellen aan bezoekers of klanten. Of je nu kleur wilt bekennen, als firma een duurzaam 
profiel of statement wil maken - of gewoon je logo als moswerk wil laten realiseren - wij hebben steeds de 
juiste oplossing. We kunnen zowel werken met blokletters (freeswerk MPX-Eik-Rubberwood-Notelaar) als 
frameloos (gelaserd), op afstandhouders (zwevend) voor extra dynamiek of schaduw, of het mos met 3D reliëf 
verwerken  in een achterliggend paneel. Een logo of design, slogan, de namen voor de kinderkamers, signalisatie 
of pictogrammen, een tekst of vorm, ... Alles kan worden uitgedrukt met mos. Voor witte en zwarte elementen 
werken we met gelaserede of gesneden forex. Met magnetische bevestiging kan je corrigeren of wijzigen.

Wij beschikken over alle expertise  om te frezen of te laseren op maat en gaan graag de uitdaging aan om net die 
stap te zetten waarmee je het verschil maakt tussen een reguliere groenwand en een gepersonaliseerd  project.               

Rubberwood

Notelaar

MPX Eik
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5.1.1  POSITIEF VLAK VOL 5.2.1  POSITIEF AFSTAND VOL

5.1.2  POSITIEF VLAK HOL 5.2.1  POSITIEF AFSTAND HOL

5. 1  EEN POSITIEF LOGO ZONDER AFSTANDHOUDERS

De letters worden rechtstreeks op een ondergrond geplaatst en hebben geen lijst. De letters of symbolen zijn 
ofwel ‘vol’ ofwel ‘hol’ uitgefreesd of gelaserd. Een blokletter of lijst heeft een houten frame met mos ingevuld.

5.2   EEN POSITIEF LOGO MET AFSTANDHOUDERS

De letters worden met (al dan niet magnetische) afstandhouders op een ondergrond (muur of een moswand) geplaatst 
en hebben geen lijst. De letters of symbolen zijn ofwel ‘vol’ ofwel ‘hol’ uitgefreesd of gelaserd. 

A. Freeswerk 

A. Freeswerk A. Freeswerk 

A. Freeswerk (hout/forex)B. Freeswerk en mos

B. Freeswerk en mos B. Freeswerk en mos

B. Freeswerk en mosC. MPX laser en mos

C. MPX laser en mos C. MPX laser en mos

C. MPX laser of forex en mosD. MPX met mos

D. Bloklijst met mos D. Bloklijst met mos
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5.3.1  NEGATIEF VLAK 5.4.1  LOSSTAAND LOGO VOL

5.3.2  NEGATIEF VLAK  AFSTAND 5.4.2 LOSSTAAND LOGO HOL

5.3  EEN NEGATIEF LOGO -  AL DAN NIET OP AFSTANDHOUDERS

De letters worden weggehaald uit een paneel of moswand. De negatieve vormen worden rechtstreeks of met 
afstandhouders op een ondergrond of een achterliggende moswand geplaatst. 

5.4   EEN LOSSTAAND LOGO OF PICTOGRAM

Bij losstaande logo’s (of letters of pictogrammen) worden er meerdere lagen hout tegen elkaar verlijmd om een extra 
dikte te realiseren. Er wordt afgewerkt met fineer of mos. Wil je héél dun gaan kan je ook metaal of cortenstaal nemen. 

A. Freeswerk + afstandhouders A. Blokfreeswerk 

A. Blokfreeswerk 

B. Freeswerk of MPX mos B. Blok freeswerk en mos

B. Blokfreeswerk en mos

C. MDF /MPX 3x en mos

C. MDF /MPX 3x en mos

C. MPX of laser met mos

A. MPX of laser met mos

D. Bloklijst met mos
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VOORBEELDEN MET LOGO’S IN GROOT! XL

5.1.2.D  POSITIEF VLAK HOL

5.2.1.D POSITIEF AFSTAND VOL

5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL5.2.1.A POSITIEF AFSTAND HOL +

5.1.1.D POSITIEF VLAK VOL 5.1.1.D POSITIEF VLAK VOL
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5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL BEUK5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL EIK

5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL EIK 5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL FOREX5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL FOREX 5.1.2.D  POSITIEF AFSTAND VOL STAAL

5.2.1.A  POSITIEF AFSTAND VOL MPX

5.1.1.D POSITIEF VLAK VOL
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They allready
made their green
statement.
Are you joining?

Urban Nature moswand - Leuven
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Dennis Lubag - particuliere klant
______
Super Service! En het personeel is echt gepassioneerd met hun werk.

Kim Driven  - Manager Director Driven
______
Hartelijk dank aan de vriendelijke plaatsers, ze hebben ook TOP werk geleverd, we zijn héél erg blij met onze 
mosmuur. Wat mooi!!!

Bianca Daelewijn - Recreatiedomein Puyenbroeck
______
Hartelijk dank aan de vriendelijke plaatsers, ze hebben ook TOP werk geleverd, we zijn héél erg blij met onze 
mosmuur. Wat mooi!!!

Johan Leys - CEO Island Constraints
______
Dank voor je uitgebreide rondleiding gisteren, het was erg leuk met jullie praten. Ik waardeerde de no-nonsens 
aanpak en je eerlijkheid! Voor zover ik nog niet helemaal overtuigd was, ben ik dat nu wel; de sfeer die het 
bedrijvencentrum door al het groen uitstraalde was geweldig, en jullie wanden zijn wondermooi. Daarnaast 
vind ik het ongelooflijk tof dat jullie ook het ecologische aspect niet uit het oog verliezen, en ook mensen met 
een beperking de nodige kansen geven! Een bedrijf naar m’n hart!
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Naturel moswand - CM - Poxt X, Berchem

WAT KOST MOS ?  GEBRUIK DE OFFERTE-TOOL  ONLINE

Bereken met  onze handige online calculator de (richt)prijs voor 
jouw moswerk. Zo kan je zelf je project samenstellen binnen het 
beschikbare budget en sta je nooit voor financiële verrassingen. 
Openheid, duurzaamheid en transparantie: daar staan we voor.
Betaling van een moskader of -wand kan ook met eco-cheques. 
Uiteraard maken we ook graag een offerte op maat.

https://www.mosmuur.be/wat-kost-het/
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Moswand Naturel + 3D - Steenfabrieken Nelissen
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SMALL # 1,5m x 2,8m  / PRIJS: € 2400                 BIG # 9 - 2m x 3,75m / PRIJS: € 3612

MET DEZE GROENE WAND LIGT DE WERELD AAN JE VOETEN - OF TENMINSTE TEGEN  DE MUUR

Heeft je bedrijf internationale connecties? Wil je graag je vestigingen onder de aandacht brengen? Of heb 
je graag het vooruitzicht van een verre exotische bestemming tijdens je kantoorwerk om de stress wat te 
verlagen? Met deze onderhoudloze wereldkaart ziet jouw (leef)wereld er in elk geval al wat groener uit.

Moskleuren:  groene mos-mix ‘Naturel’ met nabootsing van de natuurlijke geografie in mos
Benieuwd naar onze andere packages en moss-deals? Kijk dan online voor de promodeals.

THINK GLOBAL, think moss

https://www.mosmuur.be/productgroep/assortiment-pots-plants-packages/https://www.mosmuur.be/productgroep/assortiment-pots-plants-packages/
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CREW & COMPANY

Onze firma bestaat uit een jong, enthousiast en dynamisch team uit Antwerpen, ons doel is met onze 
producten en projecten natuur terug dichter bij de mensen te brengen. We zijn gegroeid vanuit de 
uitvalsbasis NADA: een winkel waar jonge stadsbewoners terecht kunnen voor originele elementen 
voor groen in huis, en via onze nieuwe firma Mosmuur.

We zijn een jong bedrijf, bestaande uit een vast team -oa. een greenmanager - ecoloog – bioloog 
–houtspecialisten – groenontwerpers – productieassistenten – en de projectuitvoerders en salesma-
nagers achter Mosmuur: de grafische crew – projectuitvoerders – schrijnwerkers – het productiep-
huis en ons (s)mosatelier de Dageraad.

Onze zaak bestaat nu zo’n zes jaar en is uitgegroeid tot het huidige team van 20 vaste, enthousiaste 
medewerkers en projectuitvoerders en 6 vaste ‘plakkers’ in ons mosatelier de Dageraad. 

Met onze nieuwe locaties De Hangaar en The Beacon hebben we nu ook de nodige infrastructuur 
opdat al onze medewerkers hun talenten en vaardigheden verder kunnen ontplooien, en niet allen 
onze bedrijf, maar ook zijzelf als mens verder kunnen groeien binnen onze filosofie.
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Marieke, creatief directeur - CEO Ian - projectuitvoerder

Jeroen, salesmanagerAndrei, fotografie

Paul, productiemanager Floris, winkelassistent

Jessica - Secretaresse Dageraad Marieke,  zaakvoerder Mieke, HR - Plantcare

Gert-Jan, assistent projecten Elias, projectuivoerder Marc, winkelmedewerker, bonsai

Elias, projectuitvoerder

Sam, winkelmanager NADA



STIJLENGIDS - MOSS & MORE

Stephanie, Marieke in de kwekerijPaul - mosmanager

Jeroen in actie

Eddy, mosproductie DageraadAmina en Eddy, mosproductie 

Thomas, interieurvormgever

Zaakvoerders

Jan Vos / Vis - jan@nada.be
Marieke Vos / Mos - marieke@nada.be

Winkel-team

Sam Declerck - sam@nada.be
Jan Vos / Vis - jan@nada.be
Floris Gerits - info@nada.be
Thomas Verwimp - info@nada.be

Aquacare & Maintenance

Jan Vos -info@nada.be

Stage & Ondersteuning

Vincent Schepens

Floor Manager

Valerya Chaplygina

Personeel en HR

Katty Snyers - facturatie@nada.be
Mieke Govaerts - facturatie@nada.be

Ecologie - Research 

Peter de Batist - info@nada.be

Mosmuur-team

Jeroen Verelst - Sales manger  - jeroen@mosmuur.be
Niels Van Elven - Mosman/ager  -  niels@mosmuur.be
Koen Ysebaert - Projectleider - Project manager - koen@mosmuur.be 
Tamia Gonzales --Installaties - Schrijnwerk  - projectteam@nada.be
Elias --Installaties - Schrijnwerk - projectteam@nada.be

De Dageraad - (s)Mosatelier

Jessica - Secretariaat - “Mama Moss”
Hassan - Ploegbaas
Amina  - Moskunstenares
Eddy  - Moskunstenaar - “The Mossman”
An - Moskunstenares
Stephanie -  (s)Moskunstenares

Plantcare  services

Mieke Govaerts  - plantcare@nada.be

Externe adviseurs & medewerkers

Linda Achten - Coaching
Armand Onckelinckx -Ingenieur
Michael Thomas Jones - Fotografie
Undercast - Webdesign

Laserwerk - Freeswerk

Niels Van Elven - Ijkpunt - hello@ijkpunt.be
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NADA is ontstaan vanuit een groeiende behoefte aan meer groen in een fel verstedelijkte omgeving en de 
toenemende trend van eco-design en indoor nature. Zaakvoerders Jan en Marieke Vos combineerden hun 
kennis en ervaring rond natuur, tuinieren, stadsontharding, aquariumdesign en aquascaping met een passie 
voor ontwerpen, (kamer)planten en interieurvormgeving. 
Het resultaat daarvan is in 2014 een prachtige en inspirerende winkel geworden - de NADA conceptstore.

NADA is een plek in de stad waar mensen zich net zo thuis kunnen voelen als in de natuur zelf. 
NADA is, behalve een winkel, toonzaal en aqaurium speciaalzaak vooral een plek waar mensen opnieuw 
verbaasd leren zijn over de eenvoud en de schoonheid van de natuur. De slagzin ‘elke kamer hoort een levende 
kamer te zijn’ (every room should be a living room) vertaalt zich letterlijk in een veelzijdig assortiment met 
voor elk wat wils – van aquariums tot home made bloempotten, onderhoudsloze mosmuren, designobjecten 
en originele of moderne plantsystemen - er is een ruime keuze voor elk budget. 

NADA groeide al snel uit van een conceptstore tot ontwerp-en adviesbureau met een ambiteuze missie tot 
vergroening van woningen en commerciële ruimtes. In 2015 - vanuit een nieuwe groene inspiratie - is Mosmuur 
ontstaan als dochterbedrijf van NADA. Via de wisselwerking tussen NADA-Mosmuur zetten wij onze missie 
verder: het aanbieden van oplossingen voor groene wanden, aquascaping, aquariumontwerp- en onderhoud, 
kantoorgroen, stadstuinieren, botanica en ecodesign. In 2018 ontstond vanuit deze kruisbestuiving een joint-
venture met het Finse bedrijf Genano. Dit jaar startten we een partnership met Ecopots© en ECCOfence©.

BEDRIJFSFILOSOFIE
Met onze nieuwe locaties De Hangaar en The Beacon hebben we nu ook de nodige infrastructuur opdat al 
onze medewerkers hun talenten en vaardigheden verder kunnen ontplooien en niet alleen ons bedrijf, maar 
ook zijzelf als belangrijkste schakel kunnen groeien binnen onze bedrijfsfilosofie. 
We nemen u graag mee naar onze nieuwe showroom in ’The Beacon’, om de hoek van onze winkel. Hier 
kunnen we in een groene en inspirerende omgeving bespreken waarmee we u het best van dienst kunnen zijn. 
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www.nada.be

nada  Lange Koepoortstraat 12  2000 Antwerpen  tel. 03 501.51.15  info@nada.be

Travis Ward
“Best plant and Aqaurium store in the city. Super helpful people also have a big selection of fish, hardscape, plants and Aqaurium plants. It’s also a very beautiful 
store with lots of display tanks!  U can’t think of anything this store could add or improve, they did a fantastic job which reflects in their employees who would love to help 
you select the things you need.”

Toon Van den Velde
“Erg tevreden van onze living wall!”

Herman Van den Bergen
“Een van de betere aquariumwinkels van Antwerpen. Bekwaam personeel. Uitgebreide keuze. Degelijk advies.

Raphaël Lurkin
“Schitterende winkel voor alle liefhebbers van aquascaping en planten.       Een essentieel adres met vriendelijk personeel en goed advies”

Gauthier Martin
“Friendly people ! Plenty of possibilities for plants and aquariums ! Prices are fair.”

www.mosmuur.be

Mosmuur  Sint-Pietersvliet 7 2000 Antwerpen Tel. 03 501.51.15  info@mosmuur.be

Mike Logiest
“Topzaak!!!... Mooie inrichting, met supervriendelijk personeel die weten waar ze mee bezig zijn.... zeker de moeite waard om eens langs te gaan!”

Maarten Everaerts
“Een fantastische plek voor de planten- en aquaria-enthousiast”

Niels
“Top die mosmuren! Grote fan van de Jungle. Echt de moeite!”

Anday Vangheluwe
“Aangenaam verrast, groter dan je zou denken. Ruime keuze, vernieuwend.  Zeer behulpzame dame!”



CONTACT
Mosmuur NV
Sint Pietersvliet 7 
2000 Antwerpen

Tel: +32(0)486.57.77.09
info@mosmuur.be 
www.mosmuur.be

OPENINGSUREN 
Dinsdag – Donderdag: 10:30u – 18:30u
Vrijdag: 11:00u - 19:30u
Zaterdag: 10:30u – 18:30u
Zondag en maandag: gesloten 

BEACON Showroom & Offices Mosmuur
Op afspraak - info@mosmuur.be

INSTAGRAM
# Mosmuur
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