
Met een Ambius moswand haalt u een echte 

eyecatcher in huis! Onze moswanden zijn niet 

alleen een genot voor het oog, maar dragen 

ook bij aan een betere akoestiek.

Ze worden bovendien geproduceerd 

met zorg voor de natuur. Het mos komt 

uit Scandinavië en is bekend onder de 

namen ‘Cetraria islandica’ en ‘Lichen 

islandicus’. Dit struikachtige korstmos 

wordt onder staatstoezicht geoogst, 

zodat er tijdens het productieproces 

geen schade wordt toegebracht aan 

de natuur. Als wij het mos verwerken, is 

het tussen de 30 en 55 millimeter hoog 

en heeft het een leeftijd van minimaal 

vijf jaar. Na het oogsten wordt het mos 

geïmpregneerd met milieuvriendelijk 

glycerine, waardoor het elastisch, vuilaf-

stotend en brandvertragend blijft.
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Onze moscreaties zijn onderhoudsvriendelijk en hebben bij 

normaal gebruik een levensduur van vele jaren. De levensduur is 

van diverse factoren afhankelijk, zoals de locatie en direct zonlicht.

Om ons mos in goede conditie te houden is 

een uitgekiende luchtvochtigheid belangrijk. 

Bij een luchtvochtigheid lager dan 30% 

droogt mos uit. Hierdoor verliest het aan 

elasticiteit en wordt het kwetsbaarder. Zodra 

de luchtvochtigheid weer toeneemt, herstelt 

de elasticiteit zich weer. Maar ook onder de 

juiste omstandigheden blijft mos een kwets-

baar product. Het kan na verloop van tijd 

loskomen, bijvoorbeeld door de aanraking 

van mensen. Daarom adviseren wij u om een 

onderhoudscontract af te sluiten. Zo kunnen 

wij het mos goed blijven onderhouden en 

garanderen we een sprankelende en frisse 

uitstraling gedurende de totale levensduur.

Verzorging

Een moscreatie kent vrijwel geen beperking in formaat of vorm. 

Het is mogelijk om bijvoorbeeld een kolom of zuil met mos te laten 

bedekken.

Zelfs het bekleden van een plafond behoort 

tot de mogelijkheden. Onze mospanelen 

worden standaard gemaakt van OSB-platen 

met FSC-keurmerk. Deze platen bestaan uit 

watervaste houtvezels en zijn oersterk, licht 

en zeer duurzaam. De platen zijn geschikt 

voor zowel droge als vochtige omstandig-

heden. Door de subtiele bevestiging met 

nietjes blijft het mos goed op zijn plek zitten 

en mooi overeind staan. We werken de 

randen voor u af met mos of met een mooie 

lijst. Uiteraard zorgen wij voor de juiste ma-

terialen en installeren onze specialisten uw 

mospanelen vakkundig op elke gewenste 

locatie. Ook is het mogelijk om uw moswand 

te personaliseren met diverse kleuren mos 

en de toepassing van een logo of een beeld-

scherm.
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