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At NADA we are reconnecting
humanity with nature

This planet has produced and nurtured rich nature,
for over four billion years.
Human beings gained the ability to destroy it all too easily.
Pristine water became muddy and brilliant green forest turned dull.
What human beings did to enrich their lives,
is turning to torment them on the contrary.
Stark landscape produces only a callous heart.
In pursuit of transient wealth, human beings abandoned 
the way of living with nature and forgot that they can only exist in nature.
Beautiful scenery is maintained in a Nature Aquarium 
when aquatic plants, fish and organisms live together harmoniously.
Nature and Aquarium Design reminds people of a world
where human beings live in harmony with nature.
A beautiful and rich world is produced
when everything is well balanced and working in harmony.
People are moved by natural scenery recreated in an aquarium,
only when everything in it appears reasonable.
It would be very gratifying if the tiny message transmitted
by this small blue-green world could ease many people’s minds.
Takashi Amano - founder aquascaping movement
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‘Cause every room should be a LIVING room.

infobrochure - catalogus

2019 - 2020

Maak elke ruimte aantrekkelijk voor bezoekers of bewoners door onze groene wanden, planten, moskaders of 
een uniek aquarium 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 aquariums zijn bovendien 
luchtzuiverend én klimaatregulerend.

Onze duurzame creaties passen in elk interieur en het onderhoud kan naar uw wensen en agenda 
worden aangepast of worden uitgevoerd door het NADA Plantcare team. 

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 en de winkel.  
Kom langs tijdens de openingsuren in de NADA-winkel of maak een afspraak met een vertegenwoordiger voor 
een rondleiding in onze nieuwe shworoom The Beacon. Van harte welkom in onze wereld waarin natuur floreert.

Jan en Marieke Vos - Zaakvoerders NADA
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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 plantsysteme - 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©.

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. 

BEDRIJFSFILOSOFIE
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mosmuur
0% maintenance - 100% nature
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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-coatings. 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 4-6 
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
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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. M

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, 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 en 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 ideale oplossing 
in deze situatie.

Mosmuur ontwikkelde verschillende types 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 
luchtzuiveringsinstallatie binnenin.

ONS BEKWAAM TEAM VERZORGT DE PERFECTE FLUISTERWAND

Indien u twijfelt over de doeltreffendheid van onze akoestische panelen kan onze 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 uitgebreide studies 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.

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

BOSGROEN
Forest green, natuurlijk

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
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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 nog eens een ruime selectie aan houtsoorten. 
Wil u liever een metalen lijst? Onze lasser maakt graag een ontwerp, dat we kunnen coaten in een RAL kleur 
naar keuze of in cortenstaal kunnen voorzien voor een mooi verweerd of een echt roest-effect. 
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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OPBOUW - TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard wordt de mosmuur bevestigd op multplex of op aanvraag met ecoboard, in dikte 6mm, 9mm of 12 mm. 
Een duurzaam, milieuvriendelijk, FSC en 100% bio-afbreekbaar en brandvertragend plaatmateriaal, gemaakt 
van landbouwoverschotten. De totale dikte van een paneel met mos is ongeveer 6 cm. 

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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MOS, LOGO’S EN LETTERS
EEN GROEN STATEMENT MAKEN ALS BEDRIJF 

Soms willen we meer vertellen aan bezoekers of klanten met een groen verhaal of door toevoeging van 
natuurlijke materialen in het interieur. Of je nu kleur wil bekennen, fals firma een duurzaam profiel of statement 
wil maken of gewoon je logo als moswerk wil laten verwerken, wij hebben steeds de juiste oplossing.

Een logo of illustratie, een huisnummer voor je brievenbus,  de namen voor de kinderkamers, signalisatie of 
pictogrammen, een tekst of slogan, ... alles kan worden uitgedrukt met mos.

EEN FOTO OF SCHILDERIJ ALS MOSKUNSTWERK LATEN VERTALEN

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, favoeriete vakantieplek, je perceel of de omgeving van je bedrijf of woonst vertalen naar mosschilderij. 

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

>>
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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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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. 

RENDIERMOS
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‘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, Forestgroen, 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.

MODERN MOSS



INFOBROCHURE - CATALOGUS  2019-2020

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.

rendiermos / modern moss met gaduele overgangen en 3D reliëf  - trouwzaal stad Antwerpen
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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 kussensmos 
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.

NATUREL MOSWAND
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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 tuin kan u geheel naar wens laten samenstellen met gestabiliseerde planten of varens, we bieden een 
ruime keuze. De basis van de moswand bestaat uit een moswand ‘Naturel’ of ‘Naturel +’ waaraan handmatig de 
vegetatie wordt toegevoegd. Waar een gewone moswand eerder plat is en 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 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 hier 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, schors 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.

URBAN NATURE / JUNGLE STIJL
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Bij een moswand van het type ‘Green Forest’ combineren we verschillende mosstijlen met hout, takken, 
drijfhout en natuurlijke decoratie. 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. Green Forest wanden hebben een zeer lange 
levensduur en kunnen op aanvraag worden gevoed met onze ‘Plantcare’ producten.

Een Forest 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 wand in Naturel, Urban Nature of Urban Jungle.

Lees meer over Green Forest op onze website.

KENMERKEN

‘Schorswand’ - 100% schors of kurk voor een ruwe look & feel of een accent met schors in een ‘Modern Moss’ 
paneel - een paneel van rendiermossen 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.

GREEN FOREST SCHORS / KURK
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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.

BOLMOS - KUSSENTJESMOS
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They all(ready)
made a green
statement.
Do you join?
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Foto’s van een installatie? 
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Samen met onze Gentse partner ECCO ontwikkelden we in 2019 de MOSSBOX© en 
de MOSSFENCE©. Stoere room-dividers en greenwall systemen met een industriële 
uitstraling als  mobiele akoestische panelen of als  een groen statement. 

De boxen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen en 4 standaard maten - telkens met diepte van 
15cm - ze kunnen ook aan elkaar verbonden worden voor een langere wand. De boxen zijn telkens 
langs beide kanten mooi groen en dus dubbelzijdig toepasbaar. Er is geen productietijd, de units 
zijn uit voorraad leverbaar en worden als DIY pakketje bezorgd of geplaatst. Je kan ze in no-time 
zelf monteren of opzetten en opvullen met onze big-bags mos in een kleur naar keuze of als frisse 
mix. Ideaal dus voor groene wanden op events of beurzen. Onze units zijn ook te huur en kunnen 
voorzien worden van LEDstrips of magnetische logo’s en letters. Een upgrade naar een Jungle-wand 
is eveneens een van de vele mogelijkheden. De kleinere panelen kan je aan enkele oogjes ophangen 
en als moskader of schilderij gebruiken. Er is geen onderhoud of licht nodig. Optioneel geleverd met 
wieltjes / verplaatsbaar.

We hebben twee types: de Mossbox© met aluminium omkadering (zonder voetjes, schuift in elkaar) 
of de Mossfence© op voetjes de je met behulp van onze manual eenvoudig kan monteren. De lengte 
is telkens twee meter,  verkrijgbaar in hoogte 60cm, 90cm, 140cm en 190cm. 

De grootste modellen kan je niet meer verplaatsen na opvulling. Bestel in dit geval een mobiele 
versie. We bezorgen je wieltjes die je onder de voeten kan monteren bij de Mossfence modellen. 

Levertijd: twee weken voor een DIY kit,  installatie ter plaatse is afhankelijk van de beschikbare data.

MOSBOX© / MOSSFENCE©
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VOORDELEN

• zeer korte productietijd - levertijd - alle modellen op voorraad
• het mos vraagt geen enkel onderhoud (geen water of licht noodzakelijk)
• mossen beschikbaar in 8 groentinten, een mix of unieke composities
• mos kan in dozen of big-bags opgeslagen en geleverd worden
• het mos is behandeld met een stofafstotende coating en bevat geen VOC’s
• levensduur mossen 10 jaar plus, het mos gaat niet zakken door luchtvochtigheid
• brandvertragend en isolerend, voldoet aan alle normen en NRC-waarden
• 100% ecologisch product, afkomstig uit reservaten (incl. alle cerficifering)
• hoge akoestische demping, ideaal als fluisterwand of bureau-afscherming
• ideale room-divider of scheidingswand, al dan niet mobiel (pop-up, events,...)
• kan ook hangen als groene wand of mos-schilderij, vele functies voor één element
• tal van koppel-producten mogelijk: prikbord, opbergers, rek voor klimplant,..
• de combinatie tussen natuur en het industrieel kadrement zorgt voor een uniek design
• onderaan in de korf wordt indien gewenst gewicht of verankering voor stabilisatie aangebracht
• DIY pakket mogelijk, het mos kan ook als bulkproduct worden voorzien
• zowel buiten (beschut voor regen en zon) als binnen toepasbaar
• blikvanger - hoge esthetische waarde, levend schilderij en scheidingspaneel
• positief effect op het welzijn - iedereen voelt zich beter in een natuurgetrouwe omgeving
• vernieuwend: wij zijn de enige leverancier op de markt met dit innovatief greenwall product
• 100% zero-waste / upcycling,  gebruik van productieoverschotten, geen ecologische voetafdruk
• gehele systeem kan u via de NADA shop betalen met ecocheques



CONTACT
Mosmuur // een concept van NADA BVBA
Nature and Aquarium Design Antwerp
Lange Koepoortstraat 10 – 2000 Antwerpen

Tel: +32(0)3 501.51.15
info@mosmuur.be 
www.mosmuur.be

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

BEACON Showroom Mosmuur
Op afspraak - info@mosmuur.be

FACEBOOK
f NADAntwerp
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