
Oasis Living Moss Wall 
is een onderdeel van Roessink interieurbeplanting



MOS IN UW INTERIEUR

Mos is een prachtig natuurproduct geschikt voor toepassingen in elk interieur. Het is 
100% natuurlijk, het zorgt voor een gevoel van welbehagen, het kan overal toegepast 
worden (ook op plekken waar geen daglicht komt), het is onderhoudsvrij éen mos is 
een echte blikvanger. 

Er zijn vele mogelijkheden voor mos in uw interieur, zoals mos panelen, mos schil-
derijen, mos plafonds en mobiele mos wanden. Met mos zijn de meest bijzondere 
toepassingen mogelijk in uw woning of bedrijf.

Het mos is antistatisch waardoor het vuil afstoot en het mos zijn mooie natuurlijke 
uitstraling zal blijven behouden. Daarnaast heeft het mos een natuurlijke geur, deze 
combinatie zorgt er voor dat u zich in een prettige werkomgeving waant.

Het rendiermos van Roessink Interieurbeplanting wordt geniet op 9mm dik  
ecoboard. Dit materiaal is milieuvriendelijk, duurzaam, brandvertragend en  
100% bio-afbreekbaar.

MILIEU VRIENDELIJK

GROEN- EN GEURBELEVING

voor een sterke groenbeleving



MOS IN UW INTERIEUR OORSPRONG

Overige mogelijkheden zijn onder andere: 

• mobiele moswanden

• mos schilderijen

• bekleden van muren

• plafonds

• kolommen 

Door de milieuvriendelijke manier van preparen is het mos in verschillende kleuren 
beschikbaar. Hierdoor is er voor elk interieur een passende kleur.

Indien de juiste manier van verzorging wordt toegepast, is een jarenlange 
levensduur gegarandeerd. Het mos is antistatisch, hierdoor stoot het vuil af 
waardoor het mos zijn mooie en frisse uitstraling blijft behouden.

UNIEKE TOEPASSINGEN

KLEUREN

LEVENSDUUR

Maatwerk is bij Roessink Interieurbeplanting natuurlijk mogelijk, er zijn zelfs 
mogelijkheden om rondingen te bekleden met mos, hiervoor gebruiken wij 
buigplex/fuma van 9mm dik.

Rendiermossen, ofwel ‘Cladonia Stellaris’, zijn struikvormig, groen-grijs gekleurd 
en hebben holle mergloze vertakkingen. Rendiermos lijkt op een plant, maar 
het organisme bestaat uit een schimmel en een alg (groenwier). Het gebruikte  
korstmos groeit in Noorwegen, in een natuurgebied van ruim 3200 km2. 
Hier wordt het mos onder staatstoezicht geoogst. Het mos groeit na het  

oogsten weer aan. Het mos dat op de wanden, panelen en andere  
creaties wordt gebruikt, is circa 30 tot 60 mm hoog en heeft een 

leeftijd van ca. 5 jaar.

(met evt. een logo, 
motieven of lianen)



Wij denken mee naar een passende oplossing

Heeft u interesse in het plaatsen van een moswand, maar 

weet u niet wat de beste toepassing is. Dan bent u bij  

Roessink Interieurbeplanting op de juiste plaats. Wij  

denken graag met u mee naar de beste oplossing. Onze 

jarenlange ervaring en expertise helpt ons hierbij.

Moswand zijn breed inzetbaar

Moswanden zijn multi-toepasbaar door de grote  

diversiteit aan toepassingsmogelijkheden. Dit zorgt er 

voor dat de moswand breed inzetbaar is, zelfs als u denkt 

dat plaatsing niet mogelijk is.

Bekijk onze website voor meer informatie

Wilt zich op uw gemak verder verdiepen in de plaatsing 

van een moswand, neem dan gerust een kijkje op onze 

website: www.roessink.com. Laat u inspireren door de 

unieke projecten in ons uitgebreide portfolio en vind meer 

informatie over diverse producten.

Meer dan alleen moswanden

Roessink Interieubeplanting houdt zich bezig met de  

inrichting en restyling van interieur door middel van 

groenbeplanting. Naast de levering voeren wij ook  

de ontwikkeling en plaatsing zelf uit, zo staan wij garant 

voor de hoogst mogelijke kwaliteit van onze producten.

TOE AAN EEN FRISSE GROENBELEVING IN UW KANTOOR?

EEN MOSWAND IS EEN BETAALBARE OPLOSSING

Naast dat een moswand uniek en fris is, is het ook uiterst betaalbaar. 

Laat u niet afschrikken, maar neem gerust contact op of neem kijkje op www.roessink.com/shop

www.roessink.com

Roessink Interieurbeplanting
Keijenborgseweg 2a

7021 KP Zelhem

0314 - 34 52 14
info@roessink.com


