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Bekijk meer realisaties 
op onze website www.mossatwork.be

Moss at work | www.mossatwork.be | info@mossatwork.be | +32 9 355 55 55

Met Moss at work 
kies je zonder zorgen 
voor schoonheid 
en originaliteit

Contacteer ons gerust voor meer info of een offerte.
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Jarenlang plezier

Door Moss at work geleverde 
producten zijn onderhoudsvrij en 
blijven heel lang goed. Rendiermos 
bevestigen we met zo’n 3000 
inoxnietjes per vierkante meter. 
De andere soorten worden gelijmd. 
Standaard gebruiken we een 
mdf-plaat van 9 millimeter als 
achtergrond. Optie: brandvertragende 
osb van 11 millimeter. Rond kolommen 
zetten we vaak een plooibare kurken 
ondergrond in.

Het mos leeft niet meer, toch blijft 
het hydrateren. Je hoeft het dus niet 
met water te besproeien. Bij een lage 
luchtvochtigheid – minder dan 30 % – 
kan het mos wat uitdrogen, waardoor 
de kleur afneemt, en de veerkracht 
vermindert zodat het kwetsbaarder 
wordt. Zodra de luchtvochtigheid 
weer toeneemt, herstellen kleur en 
elasticiteit zich.

Enkel af en toe neergedwarreld 
stof verwijderen volstaat. Doe dat 
voorzichtig, want het mos heeft een 
hoge aaibaarheidsfactor maar is 
gevoelig voor aanraking.

Fel zonlicht, zeker op korte afstand 
van de moswand, versnelt het 
verkleuringsproces. Rendiermos 
houdt de kleur het langst vast.

Onze creaties zijn niet geschikt voor 
buitengebruik, tenzij beschut onder 
een overkapping. Weersinvloeden 
en vogels kunnen het mos immers 
beschadigen.

Wat in het geval dat?

Door stoten, trekken of wrijving kan 
het mos beschadigd raken en/of 
loskomen. Dit risico doet zich vooral 
in publieke locaties voor. Geen 
nood: in de meeste gevallen kan het 
makkelijk hersteld worden. Met een 
niettacker bij rendiermos, met een 
lijmpistool bij de andere mossen. 
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Het logo van je organisatie of bedrijf, de baseline, 
je levensmotto of een illustratie laten uitvoeren in 
mos? Een mooi plan. Moss at work staat voor je 
klaar.

 Forexlogo

 Forexlogo met mos 

 Doosletters met mos

Logo, slogan, illustratie

Een afzonderlijke 
toepassing van 
je logo in mos is 
mogelijk, maar dit 
kan ook opgenomen 
worden in een 
mosschilderij of op 
een mospaneel of 
mobiele moswand.
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De natuurlijke, unieke en 
onderhoudsvrije aankleding 

voor jouw interieur

Duurzaam geoogst mos is een 
originele en organische blikvanger. 
Schitterend materiaal voor tal 
van decoratieve en praktische 
interieurtoepassingen in woningen, 
bedrijven, praktijkruimtes, showrooms 
en horeca. In de vorm van panelen, 
mobiele wanden, schilderijen, 
plafonds, logo’s, slogans en figuren.

Met mos creëer je een aangename 
sfeer. Het is ook licht van gewicht en 
compact, leent zich uitstekend voor 
maatwerk, vraagt geen onderhoud en 
is een ideale oplossing voor plaatsen 
waar amper of geen daglicht komt.

Met Moss at work ben je zeker van 
duurzame topkwaliteit:

 verschillende mooie 

 mossoorten, al dan niet  

 gecombineerd

 met respect geoogst

 natuurlijke kleurstoffen

 veilige behandelvloeistof 

 met glycerine en zouten

 onschadelijke lijm op basis 

 van aardappelzetmeel

 doordacht hechtingssysteem

 hoge mosdichtheid

 tot in de puntjes afgewerkt
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Een mobiele moswand is een fraaie eyecatcher 
en een slimme functionele oplossing in één. 
Moeiteloos te verplaatsen, compact en met een 
hoog geluidsabsorberend vermogen. Onder andere 
perfect in te zetten als roomdivider in een loft, 
showroom, restaurant of kantoor. 

Mobiele moswand02



Na het zorgzaam oogsten worden 
de mossen gedroogd. Daarna 
behandelen en kleuren we ze 
met milieuvriendelijke producten. 
Hierdoor behouden ze hun elasticiteit, 
weren ongedierte af en krijgen een 
antistatische werking. Een mooie, 
vuilafstotende en brandvertragende 

meerwaarde voor je interieur. 
In de gewenste vorm en met de 
nodige aandacht gemonteerd op 
stevige panelen of flexibele kurk. 
De mogelijkheden zijn oneindig. 
Mospanelen, -wanden, -zuilen en
-plafonds zorgen ook voor een 
sterke akoestische demping.

Met liefde geoogst,
met zachtheid behandeld



Met een mospaneel of -wand breng je moeiteloos 
groen en sfeer in kleine ruimtes en op plaatsen 
met te weinig zonlicht. Je profiteert bovendien 
van de geluiddempende werking die de akoestiek 
verbetert.

We maken je moswand(en) op maat en monteren 
ze indien mogelijk ter plaatse. Alle formaten kunnen 
dus. Moss at work bekleedt ook zuilen en plafonds. 
Standaard zetten we hiervoor rendiermos in, maar 
uiteraard zijn andere combinaties mogelijk. 

Indien gewenst brengen we je logo op de wand 
aan, in hout, kunststof of een ander materiaal.

Mospaneel of -wand op maat

Het meestgebruikte mos in onze 
mospanelen, -schilderijen, -wanden 
en andere creaties. Rendiermos of 
Cladonia stellaris is groengrijs en 
struikvormig met holle mergloze 
vertakkingen. Het organisme bestaat 
uit een schimmel en een alg.

Dit korstmos groeit in een natuurgebied 
in Noorwegen van ruim 3200 
vierkante kilometer. Het oogsten 

gebeurt onder staatstoezicht, zonder 
schade aan te brengen of sporen 
na te laten in de natuur. Het mos is 
dan 30 tot 60 millimeter hoog en 
ongeveer vijf jaar oud. Waar geoogst 
werd, groeit vanzelf weer nieuw mos. 
Ook de verdere bewerking gebeurt 
met onschadelijke middelen.

Voor elk wat wil(d)s

Noors rendiermos

03



Een waaier van 
prachtkleuren

Naast de onbewerkte 
natureltint bieden we 
het rendiermos aan in 
verschillende schakeringen 
groen: 

Naturel (01), Old Spring (02), 
Middle green (03), Spring green 
(04) en Moss Green (05)

Op aanvraag zijn tal van 
andere knappe kleuren 
beschikbaar.
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04

05

Alle mossen van Moss at work worden 
tijdens het preparatieproces tot op 
celniveau gekleurd met degelijke, niet-
toxische kleurstoffen die ook in de 
voedingsindustrie gebruikt worden. Zo 
garanderen we een lange kleurvastheid.

Mos is een natuurproduct, door 
verschillen in de textuur en structuur 
varieert de kleurabsorptie en ontstaan 
er nuances. De kleurvoorbeelden 
kunnen dus afwijken van de werkelijke 
uitvoering. Bij verwerking van gekleurd 
mos kan het kleurstoffen afgeven, die 
zijn onschadelijk en eenvoudig met 
water en zeep te verwijderen.



Voor de omkadering heb je de keuze uit:

01 Hout 
 naturel
 wit 
 zwart

02 Aluminium

03 Mosrand

Een natuurlijk kunstwerk voor je woning, kantoor, 
praktijk of onthaalruimte. Stel je persoonlijke creatie 
samen uit de diverse mossoorten en -kleuren, 
plaatmaten en lijsten.

Het bladmos Leucobryum glaucum komt in heel 
Europa voor. Het groeit in bolvormige kussentjes 
van 10 tot 50 millimeter. Vanwege de dikte en de 
structuur vraagt het behandelen en kleuren meer 
inspanning. Dat laat zich voelen in de prijs. 

Beschikbaar in Spring Green en Moss Green.

Bolmos of kussentjesmos
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Ook Plagiothecium undulatum is een Europees 
mos. Zoals de naam al zegt, wordt gerimpeld 
platmos of lappenmos maar 10 tot 20 millimeter 
hoog.   

Verkrijgbaar in Moss Green.

Gerimpeld platmos of lappenmos
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Tal van toepassingen

Een natuurlijk kunstwerk voor je woning, kantoor, 
praktijk of onthaalruimte. Stel je persoonlijke creatie 
samen uit de diverse mossoorten en -kleuren, 
plaatmaten en lijsten.

Standaard stellen we deze rechthoekige, 
vierkant & ronde formaten voor op basis van 
onderstaande formaten, alle combinaties zijn 
mogelijk:
40 cm I 60 cm I 80 cm I 100 cm I 120 cm I 160 cm

Liever een andere afmeting of vorm – een cirkel 
of driehoek bijvoorbeeld? Dat is perfect mogelijk. 
Laat het ons weten.

Mosschilderij
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1. Mossmix Nature

Een combinatie van bol- en platmos.



Een samengaan van bol- en platmos met andere 
natuurlijke elementen en houtstructuren. Ook deze 
mix creëren we graag op verzoek en op maat. 

Mossmix Jungle

Bol- en platmos gecombineerd en aangevuld met 
andere natuurlijke elementen. Specifieke wensen? 
Moss at work maakt ze waar.

Mossmix Forest



Een samengaan van bol- en platmos met andere 
natuurlijke elementen en houtstructuren. Ook deze 
mix creëren we graag op verzoek en op maat. 

Mossmix Jungle

Bol- en platmos gecombineerd en aangevuld met 
andere natuurlijke elementen. Specifieke wensen? 
Moss at work maakt ze waar.

Mossmix Forest
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Tal van toepassingen

Een natuurlijk kunstwerk voor je woning, kantoor, 
praktijk of onthaalruimte. Stel je persoonlijke creatie 
samen uit de diverse mossoorten en -kleuren, 
plaatmaten en lijsten.

Standaard stellen we deze rechthoekige, 
vierkant & ronde formaten voor op basis van 
onderstaande formaten, alle combinaties zijn 
mogelijk:
40 cm I 60 cm I 80 cm I 100 cm I 120 cm I 160 cm

Liever een andere afmeting of vorm – een cirkel 
of driehoek bijvoorbeeld? Dat is perfect mogelijk. 
Laat het ons weten.

Mosschilderij
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Voor de omkadering heb je de keuze uit:

01 Hout 
 naturel
 wit 
 zwart

02 Aluminium

03 Mosrand

Een natuurlijk kunstwerk voor je woning, kantoor, 
praktijk of onthaalruimte. Stel je persoonlijke creatie 
samen uit de diverse mossoorten en -kleuren, 
plaatmaten en lijsten.

Het bladmos Leucobryum glaucum komt in heel 
Europa voor. Het groeit in bolvormige kussentjes 
van 10 tot 50 millimeter. Vanwege de dikte en de 
structuur vraagt het behandelen en kleuren meer 
inspanning. Dat laat zich voelen in de prijs. 

Beschikbaar in Spring Green en Moss Green.

Bolmos of kussentjesmos









Met een mospaneel of -wand breng je moeiteloos 
groen en sfeer in kleine ruimtes en op plaatsen 
met te weinig zonlicht. Je profiteert bovendien 
van de geluiddempende werking die de akoestiek 
verbetert.

We maken je moswand(en) op maat en monteren 
ze indien mogelijk ter plaatse. Alle formaten kunnen 
dus. Moss at work bekleedt ook zuilen en plafonds. 
Standaard zetten we hiervoor rendiermos in, maar 
uiteraard zijn andere combinaties mogelijk. 

Indien gewenst brengen we je logo op de wand 
aan, in hout, kunststof of een ander materiaal.

Mospaneel of -wand op maat

Het meestgebruikte mos in onze 
mospanelen, -schilderijen, -wanden 
en andere creaties. Rendiermos of 
Cladonia stellaris is groengrijs en 
struikvormig met holle mergloze 
vertakkingen. Het organisme bestaat 
uit een schimmel en een alg.

Dit korstmos groeit in een natuurgebied 
in Noorwegen van ruim 3200 
vierkante kilometer. Het oogsten 

gebeurt onder staatstoezicht, zonder 
schade aan te brengen of sporen 
na te laten in de natuur. Het mos is 
dan 30 tot 60 millimeter hoog en 
ongeveer vijf jaar oud. Waar geoogst 
werd, groeit vanzelf weer nieuw mos. 
Ook de verdere bewerking gebeurt 
met onschadelijke middelen.

Voor elk wat wil(d)s

Noors rendiermos
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Een mobiele moswand is een fraaie eyecatcher 
en een slimme functionele oplossing in één. 
Moeiteloos te verplaatsen, compact en met een 
hoog geluidsabsorberend vermogen. Onder andere 
perfect in te zetten als roomdivider in een loft, 
showroom, restaurant of kantoor. 

Mobiele moswand02
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Het logo van je organisatie of bedrijf, de baseline, 
je levensmotto of een illustratie laten uitvoeren in 
mos? Een mooi plan. Moss at work staat voor je 
klaar.

 Forexlogo

 Forexlogo met mos 

 Doosletters met mos

Logo, slogan, illustratie

Een afzonderlijke 
toepassing van 
je logo in mos is 
mogelijk, maar dit 
kan ook opgenomen 
worden in een 
mosschilderij of op 
een mospaneel of 
mobiele moswand.



05

Jarenlang plezier

Door Moss at work geleverde 
producten zijn onderhoudsvrij en 
blijven heel lang goed. Rendiermos 
bevestigen we met zo’n 3000 
inoxnietjes per vierkante meter. 
De andere soorten worden gelijmd. 
Standaard gebruiken we een 
mdf-plaat van 9 millimeter als 
achtergrond. Optie: brandvertragende 
osb van 11 millimeter. Rond kolommen 
zetten we vaak een plooibare kurken 
ondergrond in.

Het mos leeft niet meer, toch blijft 
het hydrateren. Je hoeft het dus niet 
met water te besproeien. Bij een lage 
luchtvochtigheid – minder dan 30 % – 
kan het mos wat uitdrogen, waardoor 
de kleur afneemt, en de veerkracht 
vermindert zodat het kwetsbaarder 
wordt. Zodra de luchtvochtigheid 
weer toeneemt, herstellen kleur en 
elasticiteit zich.

Enkel af en toe neergedwarreld 
stof verwijderen volstaat. Doe dat 
voorzichtig, want het mos heeft een 
hoge aaibaarheidsfactor maar is 
gevoelig voor aanraking.

Fel zonlicht, zeker op korte afstand 
van de moswand, versnelt het 
verkleuringsproces. Rendiermos 
houdt de kleur het langst vast.

Onze creaties zijn niet geschikt voor 
buitengebruik, tenzij beschut onder 
een overkapping. Weersinvloeden 
en vogels kunnen het mos immers 
beschadigen.

Wat in het geval dat?

Door stoten, trekken of wrijving kan 
het mos beschadigd raken en/of 
loskomen. Dit risico doet zich vooral 
in publieke locaties voor. Geen 
nood: in de meeste gevallen kan het 
makkelijk hersteld worden. Met een 
niettacker bij rendiermos, met een 
lijmpistool bij de andere mossen. 
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Bekijk meer realisaties 
op onze website www.mossatwork.be

Moss at work | www.mossatwork.be | info@mossatwork.be | +32 9 355 55 55

Met Moss at work 
kies je zonder zorgen 
voor schoonheid 
en originaliteit

Contacteer ons gerust voor meer info of een offerte.
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