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At BURO 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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HET KANTOOR VAN DE TOEKOMST

Onze belofte: Beyond Your Office. Het gaat niet alleen om uw kantoor of kantoorinrichting, maar om wat erin 
ontstaat. Het is onze metier en onze passie om aan de pure kantoorinrichting dimensies toe te voegen: die van 
efficiëntie, productiviteit en welbevinden. Die van groei, toekomst en voorsprong. Die van sfeer, schoonheid 
en connectie. Ontdek onze werkplekconcepten met een doordachte inrichting en duurzaam kantoormeubilair. 
Kom je laten inspireren in onze toonzalen in Tielt en Maldegem, door NADA in een groen kleedje gestoken.

NADA & BURO INTERNATIONAL - EEN GROEN PARTNERSHIP

BURO is voorvechter van bekende en minder befaamde merken van kantoormeubilair. We geven de voorkeur aan 
kwalitatief hoogstaande en degelijke bureaumeubelen en groenleveranciers. Deze zijn het liefst van Europese 
family owned businesses die met passie ondernemen en voor wie we dankzij een hechte samenwerkingsband 
exclusief kunnen verdelen. Uw groene dromen laten we realsieren door onze partners NADA & Mosmuur.

Lees meer over BURO INTERNATIONAL op de website
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BUSINESS INSPIRATIONS

U wilt uw kantoor (her)inrichten en u heeft wel een bepaalde stijl op het oog, maar u kunt die niet 
onmiddellijk in een ontwerp omzetten? Vandaar onze inspirerende werkplekconcepten: beproefde modellen 
van kantoorinrichting die met de nodige aandacht voor uw bedrijfsspecifieke wensen vlot door ons 
geïmplementeerd kunnen worden.

Aan de hand van deze concepten, die in wezen fungeren als moodboard, kunt u beoordelen welke inrichting 
het meeste aansluit bij de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. Geef gerust aan waardoor u het meeste 
geïnspireerd wordt, wij gieten alles in een passende werkomgeving. Voldoet een inspiration niet volledig aan 
uw denkbeeld van een kantoor? Door een combinatie van twee of meer van onze concepten kan de ideale 
werkmethodiek van uw werkomgeving ontstaan. Samen met u verfijnen we dit tot elk detail goed zit.

De juiste business inspiration voor uw kantoor gevonden? Laat ons samen aan de mapping beginnen om uw 
werkplek praktisch in te vullen met de juiste kantoormeubelen.

INNOVATIE 

Op ons innovations-platform lanceren we wel alle nieuwigheden op het vlak van kantoormeubelen en 
hedendaagse kantoorruimtes. U kunt er ofwel individueel ofwel in de totaliteit van het project kiezen wat bij 
uw kantoor past.

Ondanks het feit dat dit nieuwigheden zijn, zijn alle bureaumeubelen die we presenteren door ons 
getest, gecontroleerd en goed bevonden. Zie het dus absoluut niet als een testzone, maar eerder als een 
lanceringsplatform voor de perfecte kantoorinrichting.

Onze innovaties hebben niet enkel betrekking op technologie, maar zeker ook op andere domeinen die van 
belang zijn op de werkvloer. Denk daarbij aan communicatie, ergonomie, interactie, samenwerking 

Lees meer over BURO INTERNATIONAL op de website.
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‘Cause every room should be a LIVING room.

infobrochure - catalogus

2020 - 2021

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 showroom 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 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©.

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

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
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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, 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 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.

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
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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.
 

Naturel - schors - Van der Valk Hotel  Antwerpen
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>>

FOTO’S, LOGO’S EN LETTERS
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 met blokletters (freeswerk eik/beuk) als frameloos werken (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. 

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. 

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 reguliere groenwand en een gepersonaliseerd  project.               
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VOORBEELDEN MET LOGO’S IN GROOT! XL
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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

Rrendiermos middengroen  -  Vind! kantoor Waregem
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VOORBEELDEN MET LOGO’S IN GROOT! XL

moss is more
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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.

MODERN MOSS
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Modern moss moswand - Argenta bank, Aartselaar
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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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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.

NATUREL MOSWAND
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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 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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KENMERKEN

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.

GREEN FOREST 
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.

SCHORS / KURK
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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.

BOLMOS - KUSSENTJESMOS
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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.
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Moswand Naturel + 3D - Steenfabrieken Nelissen
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KENMERKEN

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 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 LED-strips 
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 door onze projectuitvoerders ter plaatse kan in 
functie van de beschikbaarheid in onze agenda.

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 certificering)
• 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 kader 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
• Prijs – kwaliteit een interessante optie, 30 % goedkoper dan een dubbelzijdige moswand
• 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
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Room dividers- © Stylegreen, Germany
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MOSS MONTAGE -  ROOM DIVIDERS 

Wheels Moss montage is een nieuw concept van NADA en Mosmuur, dé onderhoudsloze 
en mobiele scheidingswand voor uw kantoor of thuis.

De zelf samen te stellen panelen absorberen en dempen geluid, reguleren het binnenklimaat en de 
naturlijke kleuren en vormen zorgen voor een productieve, rustgevende (werk)omgeving. Ze worden 
met een handig kliksysteem bevestigd aan de divider en zijn daardoor ook onderling verwisselbaar.
 
Wheels Mos Roomdividers zijn verkrijgbaar in 2 verschillende basismodellen van 122cm breed, 
waarvan de één 182 cm hoog is en de andere 122 cm hoog.
Er kan gekozen worden om de wand enkelzijdig of dubbelzijdig te bekleden. Verder kunnen meerdere 
dividers verbonden worden met elkaar met Quick Connectors om één geheel te vormen. 

De afmetingen van de panelen:

• 30,5 hoog x 61cm breed
• 61 hoog x 61 cm breed
• 122 hoog x 61 breed
 
Alle types mos zijn mogelijk voor de panelen:

• Rendiermos (30 kleuren)
• Modern moss
• Bolmos
• Naturel
• Urban Nature of Jungle

Andere natuurlijke materialen te integreren:

• Polystone mountain grey 
• Polystone prairy brown
• Schors
• Upcycled coconut
• Mangium
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DE POTTENTUIN OF POTTENTOREN

Een pottenwand is de ideale oplossing om een groene (scheidings)wand te plaatsen met een uniek 
en industrieel karakter en toch doorkijk te behouden. De grootte van de wand speelt geen rol, je kan 
spelen met kleur en beplanting. Hoe groter de potmaat, hoe eenvoudiger het onderhoud. Geen groene 
vingers? Kies dan voor traag groeiende planten die weinig water en licht behoeven en vraag advies. We 
bouwen pottentuinen of torens geheel op maat maar bieden ook enkele vaste maten aan. 

Vraag meer info in onze winkel of via het contactformulier.
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living walls

Living Wall project - IKEA Zaventem
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VERTICALE TUINEN - LEVENDE WANDEN

Onze groene wanden zijn een echte blikvanger in elk interieur. Bovendien zuiveren de planten de binnenlucht 
en verbeteren ze het klimaat. We hebben verschillende variaties en toepassingen voor binnen, buiten, 
losstaand, zwevend of hangend,... voor ieder interieur bieden we een geschikte en zuiverende oplossing.

Onze groene muren absorberen geluid en zijn een echte eyecatcher voor uw werkomgeving. Er kan een 
keuze gemaakt worden uit een groot assortiment planten, voor kantoren adviseren we onze breathing wall 
systemen met luchtzuiverende planten. Onze verticale wanden beschikken over een uniek irrigatiesysteem 
dat regelmatig onderhoud overbodig maakt. Als het juiste licht aanwezig is kan iedere plant groeien in deze 
levende groen muur. 

Het systeem bestaat uit wandpanelen in diverse formaten die tegen een mobiele draagconstructie worden 
vastgezet. In deze panelen worden de planten tray’s of cassettes gemonteerd waarin de planten worden 
vastgezet. Elke tray heeft een waterbassin en is verbonden met onder- of bovenliggende tray, zodat vers 
water van boven tot beneden kan doorvloeien, water geven is maar 1 keer per maand noodzakelijk.

LIVING WALLS

Living Wall project - IKEA Zaventem
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DE WERKING VAN EEN GROENE WAND
 
Onze groene muren absorberen geluid en zijn een echte groene eyecatcher voor uw ruimte. Er kan een keuze 
gemaakt worden uit een groot assortiment interieurplanten, voor scholen, ziekenhuizen of kantoren adviseren 
we onze breathing wall systemen met luchtzuiverende planten. Onze verticale wanden beschikken over een 
uniek irrigatiesysteem dat regelmatig onderhoud overbodig maakt. Als het juiste licht aanwezig is kan iedere 
plant groeien in deze levende groen muur. 

Het systeem bestaat uit wandpanelen in diverse formaten die tegen een bestaande wand of draagconstructie 
worden vastgezet. In deze panelen worden de planten tray’s of cassettes gemonteerd waarin de planten 
worden vastgezet. Elke tray heeft een waterbassin en is verbonden met onder- of bovenliggende tray, zodat 
vers water van boven tot beneden kan doorvloeien. Onderaan of achter de wand is een opvang tray of (indien 
grotere wanden) een waterreservoir aanwezig met voldoende inhoud om de planten te bemesten en bevloeien. 
Water geven is slechts één keer in de maand noodzakelijk, zelfs in de zomer.
 
Afhankelijk van het formaat wordt het water doorheen het systeem gepompt, het water wordt door de wortels 
van de planten gefilterd bij deze doortocht en komt zuiver terug aan in het bassin. Extra voedingsstoffen 
kunnen in het water worden toegevoegd of door middel van vissen of dieren worden opgevangen. De 
luchtzuiverende werking kan indien gewenst eenvoudig worden gemeten door testen van het water (planten 
voeren zo hun afvalstoffen af) of bodemanalyse van de teeltaarde. 

De maten waarin de wand wordt afgewerkt is volledig vrij te kiezen. Het reservoir kan worden ingewerkt 
en buiten bereik van passanten of bezoekers zijn, maar ook worden getoond als deel van het educatief / 
esthetisch proces en dienst doen als kleine binnenvijver.

VERBETERDE CONCENTRATIE
 
Een groot voordeel van planten die de lucht zuiveren is dat ze daarmee meteen kunnen helpen tegen klachten 
als hoofdpijn en droge ogen, maar ook luchtwegproblemen, duizeligheid en concentratieproblemen. 

Omdat ze de lucht én de concentratie verbeteren, kom je bepaalde soorten vaak tegen in kantoorruimtes.
We herhalen daarom vaak dezelfde plantensoorten in de wanden als de losstaande interieurbeplanting.
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DE VOORDELEN VAN EEN LIVING WALL

• Werkt met standaard aardeplanten in hun originele pot die men overal kan vinden
• Stress verlagend en warmte-regulerend: planten houden warmte vast in de winter 

en koelen het binnenklimaat in de zomer
• Modules zijn gemaakt van gerecycleerd plastic en dus 100% ecologisch
• Techniek en filtratie bestaan uit standaard toestellen beschikbaar in elke doe-het-

zelf zaak, dus eenvoudig te monteren en te onderhouden zonder enige kennis
• Het eenvoudigst te installeren en te demonteren
• Het makkelijkst te planten en te veranderen
• Het makkelijkst te onderhouden
• 4 weken watercyclus, ideaal gedurende vakanties

METHODE EN WERKING VAN EEN ‘BREATHING WALL’
 
Een Living wall zorgt ervoor dat niet alleen de planten, maar ook bezoekers, bewoners 
of werknemers floreren in een gezonde leef- of werkomgeving. Een verticale tuin van 
Mosmuur kenmerkt zicht door het gebruik van traag groeiende, luchtzuiverende planten 
in een onderhoudloos een duurzaam systeem.
 
De binnenlucht in huis is vaak vuiler dan de buitenlucht. Heel wat luchtvervuiling komt 
dan ook van binnen in de woning, bijvoorbeeld van schoonmaakproducten, huishoudelijke 
apparaten, verf, stoffen uit bouwmaterialen, vervuilde buitenlucht... Werken aan 
een gezonde binnenlucht is dus zeer belangrijk. Hoewel luchtzuiverende planten en 
absorberende moswanden daar behoorlijk aan kunnen bijdragen is dat niet voldoende 
voor gezonde lucht in zeer vervuilde situaties. Voor een goede luchtkwaliteit in huis is 
meer nodig. De meest effectieve luchtzuiveringsmethode blijft nog steeds ventileren 
en actief zuiveren, in combinatie met de positieve impact van groen en natuur op ons 
psychologisch welbehagen. 

Door te bestuderen welke planten het meest effectief de lucht zuiveren, zijn er slechts een 
aantal plantensoorten nodig om de luchtkwaliteit in een ruimte te verbeteren. Speciaal 
voor scholen, woonkamers, ziekenhuizen, openbare ruimtes en kantoorgebouwen 
heeft NADA/Mosmuur de Breathing Wall ontwikkeld, een volautomatische verticale 
plantenwand met de meest luchtzuiverende planten uit ons assortiment. Daarnaast 
bieden we losstaande luchtzuiverende planten aan die zelfstandig kunnen zorgen voor 
zo’n 30m2 clean air en gemakkelijk zijn in de omgang en verzorging. Wil je graag het 
effect van verticaal groen maar je hebt geen wanden? Geen probleem: we hebben ook 
een staande, hangende en mobiele variant in ons assortiment.
 





INFOBROCHURE - CATALOGUS  2020-2021

BASIS ELEMENTEN LIVING WALL

OPTIONELE ELEMENTEN  LIVING WALL

BEWATERING  LIVING WALL

Plantlade met drainage

Windhoes plantlade

LED Plantlamp Waterpin Zijpaneel

Waterreservoir hout of betonlook Waterreservoir fiberstone

Hoekelement Waterbuis Plantsteun

Gesloten plantlade Bladvanger Bevestigingspaneel

Living Wall project - © Zauben 

STEL JE WAND SAMEN MET DE CALCULATOR ONLINE  

Bereken met  onze handige online calculator de (richt)prijs voor 
jouw Living Wall project. 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. Het systeem is modulair en kan je in meerdere 
fases uitbouwen - laat de wand meegroeien met je ambities.
Betaling van een groene wand kan met eco-cheques. Uiteraard 
maken we ook graag een offerte op maat.
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EFFECTEN VAN EEN BREATHING WALL

Biophilia - relatie met de natuur
Akoestische voordelen
Veroorzaakt geen geluid (minder dan 21 dB)
Verwijdering van schadelijke chemicaliën
Deeltjesverwijdering
Zuiveren van de lucht
Reguleren luchtvochtigheid en binnenklimaat
Meetresultaten door sensoren
Gebruiksgemak, mobiliteit
Automatisatie mogelijk

NEGATIEVE GEVOLGEN VAN VERVUILDE BINNENLUCHT

• Roodheid en irritatie van de ogen
• Koude, jeukende neus en niezen 
• Pijnlijke en geïrriteerde keel
• Droge huid en uitslag
• Kortademigheid
• Hoofdpijn
• Gebrek aan aandacht en vermoeidheid

BETERE LUCHTKWALITEIT VAN LUCHT HEEFT FINANCIËLE GEVOLGEN 

• Minder ziekteverlofdagen
• Verhoogde productiviteit en efficiëntie
• Verbeterde akoestiek en minder geluiden; verbeterde vrede op het werk

BREATHING WALLS

Luchtfilters
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Living Wall project - © Natural Green Walls, Chicago
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ONZE FAVORIETE PLANTENSELECTIE 

De plantensoorten die we veel gebruiken zijn mooi, veerkrachtig en allergievriendelijk, zorgvuldig 
geselecteerd en getest om een hoge kwaliteit en visuele impact te garanderen. Traditionele grond wordt 
bij onze kwekerijen van de planten gewassen, die vervolgens worden herplant in een grondloos, poreus 
groeimedium en speciale potten met leafscreens die samen een verbeterde luchtcirculatie binnen de 
plantenwand mogelijk maken.

Onze vulkanische hydrokorrels, het grondloze groeimedium in onze breathing walls, activeert de microben 
van het wortelstelsel van de planten, waardoor de luchtzuiveringsefficiëntie van de wand wordt vergroot. 
Het hydro-groeimedium vergaat niet en veroorzaakt geen allergische reacties. Door de combi van planten 
en substraat onstaat een biofilter-systeem dat op natuurlijke wijze lucht zuivert.

LUCHTZUIVERENDE  PLANTEN & HET NASA RAPPORT
 
Elke kamerplant produceert zuurstof, maar niet alle kamerplanten hebben een 
luchtzuiverende werking. Er is echter een groep kamer- planten waarvan wetenschappelijk 
is bewezen dat ze bijdragen aan een schonere lucht in huis. Deze planten nemen via hun 
bladeren schadelijke stoffen op uit de lucht. Vervolgens worden deze stoffen in de plant 
of de wortel opgeslagen en afgebroken.
 
In de bekende Clean Air study onderzocht NASA de beste manieren om de lucht in een 
ruimtestation te filteren. Zo ontdekten de onderzoekers dat een aantal planten onder 
andere de chemicaliën benzeen, tricholoorethyleen en formaldehyde uit de lucht kunnen 
halen. Benzeen en trichloorethyleen zijn oplosmiddelen die in verschillende materialen 
voorkomen. Formaldehyde, een bekende hoofdpijn veroorzaker, is een gas dat bij de 
productie van leer of tapijt wordt gebruikt en dat vrijwel in elk binnenklimaat voorkomt. 
Er werd onderzoek gedaan naar de natuurlijke luchtzuiverende werking van een aantal 
(kamer)planten. Ze testten of deze planten voor een gezonder binnenklimaat konden 
zorgen om zo het ‘Sick Building Syndroom’ (SBS) te voorkomen. De focus lag vooral op 
goed geïsoleerde huizen en scholen, maar heeft natuurlijk effect op elk binnenklimaat.

De giftige stoffen die de planten moesten verwijderen uit de lucht waren benzeen, 
trichloorethyleen en formaldehyde, veelvoorkomende giftige stoffen binnenshuis. Het 
onderzoek van NASA resulteerde in acht tabellen met planten, en de mate waarin deze 
planten eerdergenoemde giftige stoffen uit de lucht verwijderen. Uit de resultaten is te 
zien dat alle planten de giftige stoffen zuiveren, maar sommige planten doen dat beter 
dan andere. Het zijn deze planten die we selecteerden voor onze vertical walls. Ook de te 
zuiveren giftige stoffen spelen een belangrijke rol bij de selectie.
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BEPLATING BREATHING WALL
 
Onze Breathing Walls bestaan uit een combinatie 
van deze planten die het meest effectief zuiveren:

• Klimop (Hedera helix)
• Marginata (Dracaena marginata)
• Philodendron Monstera
• Philodendron Imperial red - green
• Spathiphyllum “Mauna Lao”
• Dracaena deremensis “Warneckei”
• Bamboo palm (Chamaedorea seifrizii)
• Dracaena massangeana
• Dracaena Janet Craig (Dracaena deremensis)
• Chrysanthemum Morifolium
• Aglaonema crispum
• Philodendron oxycardium
• Philodendron domesticum
• Chlorophytum elatum
• Scindapsus aureus - Epipremnum aureum
• Philodendron bipinnatidum
• Philodendron scandens - brasil - marble

Living Wall project - Green Garage, Antwerp
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WHEELS LIVING WALL DIVIDER
EEN GROENE SCHEIDINGSWAND

Een onderhoudloze en mobiele scheidingswand voor uw kantoor of thuis. De planten absorberen en dempen 
geluid, reguleren het binnenklimaat en de naturlijke kleuren en vormen zorgen voor een productieve, 
rustgevende werkomgeving. 

Wheels is een nieuw concept van NADA en mosmuur, verkrijgbaar in 2 verschillende basis modellen, 2 basis 
kleuren en 4 beplantings-stijlen, incl. de ‘Breathing Wall’ planten. 

Don’t be a DICK, give your office a green kick!
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De  WHEELS Living Wall Room Divider is een flexibel systeem om ruimtes te verdelen of een 
muur te decoreren. Eenvoudig te installeren en modulair te plaatsen.

WHEELS - DE VERPLAATSBARE LIVING WALL

 
Deze planted Room Divider is een flexibel systeem dat kan gebruikt worden als room divider, (mobiele) 
scheidingswand of wanddecoratie.
 
• Verkrijgbaar met éénzijdige of dubbelzijdige beplanting
• De ideale oplossing voor ruimtes die flexibel ingedeeld moeten worden of voor privacy in 

landschapskantoren
• Het systeem bestaat uit dezelfde elementen als de klassieke Living Wall of Breathing Wall
• Systeem bestaat uit gewone aardeplanten die overal te koop zijn.
• Op aanvraag maken we een selectie uit de ‘Breathing Wall’ collectie.
• Heel gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden
• Zeer grote groen-impact – hoog eye-catcher gehalte
• Mooie afwerking en cover – geen techniek of systeem zichtbaar
 
Eén keer per maand gieten, heel de maand lang genieten.
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LIVING WALL PAINTING
 
Een levend schilderij met echte planten. Een 
ruimtebesparende en elegante oplossing om 
beplanting en natuur in je interieur te integreren. 
Ruimtes waar weinig plaats is voor plantenbakken, 
lenen meestal perfect voor het hangen van een 
levend schilderij. Het systeem bevat trays waarin 
je de planten in hun oorspronkelijke pot vastzet. 
Hierdoor kan de beplanting eenvoudig worden 
gewijzigd bij events of voor feestdagen.

Voordelen van een Living Wall Painting

• Planten eenvoudig te wisselen
• Waterreservoir - 4 weken cyclus
• Geïntegreerd watergeefsysteem
• Geen stroom of techniek nodig
• Eenvoudig en snel te installeren
• Met ingebouwde  watermeters - indicator
• Voor 9 tot 12 planten
• Lijst in wit, zwart of grijs
• Modern design - tijdloos ontwerp
• Verbetert het binnenklimaat en akoestiek
• Planten zorgen voor zuurstofproductie 
• Planten zorgen voor fijnstofbinding
• Modulair - uit te breiden naar keuze
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HET SYSTEEM 

De Plantfall is een echte blikvanger, ontwikkeld voor verticale ruimtes zoals een grote lobby, patio’s, 
inkomhallen, vides en hogere zalen. Het zijn verticale plantentuinen met een diameter van zo’n 50-60 cm die 
zowel zwevend (hangend) als van plafond tot vloer kunnen worden voorzien. Het Plantfall systeem werd na 
zorgvuldige studie ontwikkeld door het NADA team en wordt ook zelf geproduceerd.

Hiermee willen we inspelen op de groeiende vraag naar innovatieve greenwall systemen voor hogere ruimtes 
en deze hangende tuinen implementeren in onze fel vertrouwde leef-en werkomgeving. Hét grote voordeel 
van de Plantfall is dat er geen ruimte verloren gaat, ze kunnen verticaal of hangend geplaatst worden zonder 
dat een wand of grondoppervlakte wordt ingenomen. Daarnaast werken de vele planten luchtzuiverend en 
klimaatregulerend, stress verlagend en verhoogt het groen de productiviteit. Door onze living walls, hangende 
tuinen, moswanden, aquariums en interieurbeplanting dragen we bij tot een aangenamer binnenklimaat in uw 
bedrijf of woonst.

DE OPBOUW EN WERKING VAN EEN PLANTFALL
 
De Plantfall bestaat uit modulaire trays met telkens 2 tot 4 planten die verankerd worden aan een interne, 
verstevigde draagstructuur uit aluminium. De trays zijn voorzien van een waterreservoir en ingebouwde 
drainage en ventilatie voor optimale plantengroei, verdeling van voedingstoffen en irrigatie. Water loopt 
doorheen alle plantentrays met een vast interval.  Water geven gebeurt manueel via koppeling aan een 
watermachine of geheel automatisch - bij aansluiting op toevoer en afvoer - meestal om de 14 dagen.
 
We plaatsen 16 of 32 planten per module van 1,5m lengte zodat je vanaf installatie een ‘volheid’ van 75% 
bladgroen krijgt. De Plantfall heeft geen beperkingen in formaat of lengte, zolang het gebouw of de 
dakconstructie het gewicht kan dragen. De modules kunnen op maat worden ingekort en worden onderling 
gekoppeld. Aan de bovenzijde wordt de Plantfall aan kabels gehangen of verbonden met koppelplaten voor 
beton of metaal voorzien van chemische verankering.
 

DE PLANTFALL ©

Plantfall project - Gemeentehuis Kontich -  Antwerp
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Onderaan de Plantfall wordt wanneer mogelijk een afvoer voorzien of een opvangbak. Indien zwevend 
geplaatst voorzien we een lekbak in de ruimte die kan gebruikt worden voor het opvangen van overtollig water 
bij het water geven. De kleuren en structuren van de beplanting worden in overleg met de klant bepaald en 
zijn afhankelijk van de aanwezige lichtinval, het binnenklimaat en de wensen van het ontwerp en de evolutie.

INSTALLATIE - WAAROP MOET JE LETTEN
 
Wanneer je interesse hebt in een Plantfall kan je vooraf best met volgende zaken rekening houden:
 
• Een Plantfall heeft veel en vaak water nodig. Een opvangbak met een afvoer, is altijd de beste optie.
• Bij een zwevende Plantfall kiest heb je steeds een onderstaande lekbak nodig wanneer je water geeft.
• Voor automatisatie heb je per Plantfall één kraan (met buitendraad 26mm) en twee stroompunten 

(wandcontactdoos 230V) nodig voor aansluiting van de ventielen en sensoren.
• Je hebt een minimale lichtinval nodig van zo’n 800 lux om ideale plantengroei te bekomen. 
• Is de ruimte te donker dienen we extra rails met LED-daylight spots te plaatsen.
• Een Plantfall moet aan een gebinte of dragende structuur worden gekoppeld of verankerd. Laat vooraf de 

stabiliteit en draagkracht bestuderen en voorzie indien nodig extra spanten of steunbalken.
• De installatie en het onderhoud zijn niet vanzelfsprekend. Op de locatie van de Plantfall zal bij elke 

onderhoudsbeurt én bij de installatie een hoogtewerker of schaarflift nodig zijn vanaf 4,5m. 
• Kijk vooraf na of de ruimte met een hoogtewerker bereikbaar is en of de vloerplaat deze kan dragen.
• Een afsluitbare, technische ruimte voor opslag van een onderhoudskit, ladder en watermachine is bij 

niet-geautomatiseerde systemen noodzakelijk.
• Bij automatische bewatering is een technische  (beperkte) ruimte nodig voor het bord met de kranen, 

ventielen en het irrigatiesysteem met computer

KENMERKEN

• Een Plantfall heeft een gewicht van zo’n 50kg per lopende meter
• In volgroeide toestand is de diameter zo’n 60cm
• Er zijn 16 tot 32 planten per 1,5 lopende meter
• Minimale hoogte 150cm, maximale hoogte: 30m
• Vijf lopende meter Plantfall produceert evenveel zuurstof als één binnenboom
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ONDERHOUD
 
NADA Services, het Plantcare team van NADA - Mosmuur, staat zelf in voor het onderhoud en de opvolging 
van de Plantfall-installaties. Uiteraard geniet u op de technische installatie en het systeem een garantie van 
twee jaar.  Om ook een optimale werking en plantengroei te garanderen, hebben we onze mensen opgeleid om 
deze hangende tuinen in perfecte conditie te behouden. Zo geniet u van een jarenlange duurzame continuïteit 
en een groenbeleving in uw interieur.
 
Om deze reden installeren we een Plantfall steeds in combinatie met een passend onderhoudsvoorstel, dat 
we voorafgaand aan de plaatsing met u afstemmen. Hierdoor is garantie van zowel de installatie, het systeem 
als de beplanting en een optimale klimaatregeling en luchtzuivering voorzien.
 
Een onderhoudscontract heeft een minimale periode van 3 jaar, waarbij het eerste jaar wordt gebruikt voor 
afstellen van de techniek en bewatering. Elke situatie is immers uniek en afhankelijk van luchtstromen, 
temperatuur, klimaatschommelingen, Na één jaar wordt het contract herzien en aangepast op basis van de 
gemeten parameters. Facturatie gebeurt per jaar en voorafgaand aan de ingang van een volgende periode.
 We informeren u graag verder over de mogelijkheden bij u ter plaatse of inhoudelijke bepalingen van onze 
onderhoudsprogramma’s. Neem contact op met ons sales-team voor retailer voorwaarden, een plaatsbezoek 
of een offerte op maat.

Plantfall project, dag van installatie - Boortmalt -  Haven van Antwerpen
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Living Wall project - The Beacon Showroom -  Antwerp

CUSTOMER EXPERIENCES

“De luchtzuiveringstechnologie van de AtmossfAIR units en de kennis en ervaring van NADA over dit 
onderwerp waren de factoren die ons hebben overtuigd om te kiezen voor Breathing Walls en moswanden 
voor onze klaslokalen.”

Jef Goffen, Hoofd School ‘De Wereldreiziger’, Quelinstraat Antwerpen

“Met de hulp van NADA hebben we de energie om de hele dag efficiënt te werken en bijgevolg ook ten volle 
te genieten van onze downtime.”

Viki Vandenbosch, Franchise Manager, Ikea Zaventem, België

Ons groene Future of Shopping-concept focust zowel op innovatie, beleving, interactie en op verbetering 
van het binnenklimaat. We wilden ervoor zorgen dat de groenwanden meer dan een louter esthetisch 
element in de ruimte werden. Daarom hebben we besloten het luchtzuiverende effect ervan te visualiseren in 
samenwerking met NADA.

Peter Somers, Manager Retail Detail - The Future of Shopping, Antwerpen, België

We kozen voor een groen partnership met NADA om onze nationale luchthaven een natuurlijke 
uitstraling en enkele unieke blikvangers en hangende tuinen - te geven. 

Karin Schreus, Passenger Experience Manager, Brussels Airport
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NADA PLANTCARE
 
Dankzij het Plantcare concept van NADA & Mosmuur zijn groene vingers geen noodzaak voor een succesvol 
groen avontuur. Wij bieden u de allerhoogste kwaliteit beplanting, de beste service en een uniek aanbod. 
Van woonkamer tot kantoorgebouw: wij specialiseren ons in het installeren en ontwerpen van indoor nature, 
beplanting, groene moswanden of objecten op maat. De toepassingen met planten zijn eindeloos - van 
pottenwanden, signature-objecten of bonsai tot een unieke blikvanger of roomdivider – wij hebben voor elke 
situatie de perfecte plant en het gepaste onderhoud zodat u zorgeloos kan genieten.

Als het belangrijk is dat uw interieur, en dus ook uw beplanting, er optimaal uit zien, maar is er weinig 
continuïteit in verzorging en onderhoud, dan is ons pakket de ideale oplossing voor uw (kantoor)groen. Wil je 
zelf instaan voor de juiste verzorging? Lees dan onze online info rond de verzorging van kamerplanten.
 
Met de juiste verzorging en aandacht is het niet moeilijk uw plant een prima leven te bezorgen. Het is ons 
doel u hierin te ondersteunen zodat u volop kan genieten van uw nieuwe of bestaande beplanting, thuis of op 
kantoor. NADA geeft indien gewenst voor alle planten een duidelijke verzorgingsinstructie bij plaatsing en 
levering. U kunt ervoor kiezen zelf voor de zorg van uw groen in te staan op basis van deze documentatie, of 
ervoor kiezen om het onderhoud van uw planten uit te besteden aan onze groenexperts.

De frequentie van het onderhoud wordt in onderling overleg voorgesteld, rekening houdend met het aantal 
planten, de grootte, standplaats, locatie en het budget van elke klant. Indien kwartaalonderhoud wordt 
gekozen kan u als klant zelf instaan voor het eenvoudige en regelmatigere basisonderhoud. 
U (of uw personeel/ poetsfirma) zal in dit geval de juiste zorg kunnen geven op basis van de verkregen info.

ONDERHOUD

NADA SERVICES
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WAT DOET HET NADA PLANTCARE TEAM

Wij dienen de juiste hoeveelheid water en voeding toe, snoeien, begeleiden en draaien de planten regelmatig, 
verwijderen verkleurde bladeren of dorre delen. Naast het stofvrij houden en opglanzen van de planten 
controleren zij op ziekten, insecten, schimmels en ongedierte en bestrijden dit eventueel op biologische 
wijze. Twee- tot viermaal per jaar worden de planten bemest met een speciale voeding en een tot tweemaal 
per jaar worden de bakken geheel leeggepompt en opnieuw gevuld met vers water. Het tegen kostprijs, of 
in plant-garantie, vervangen van dode en/of onrepresentatief geraakte beplantingen is inbegrepen in onze 
service. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
 
In goed overleg spreken wij met u af of een van onze groenmedewerkers elke maand, eenmaal per kwartaal of 
halfjaarlijks uw bedrijf, kantoor of woonst bezoekt. Wij garanderen u jarenlang plezier van grote, volle planten 
en een gezonde leefomgeving.

WAAROM – DE VOORDELEN VAN ONDERHOUD UITBESTEDEN
 
• Uw plantenbakken krijgen een deskundige verzorging
• Ziekten worden sneller herkend, juist advies t.a.v. standplaats enz.
• Een constante verzorging
• De planten hebben geen ‘last’ meer van vakanties, personeelswisselingen, topdrukte e.d.
• Het kost u geen tijd voor het aanschaffen en verzorgen van de planten
• U hoeft er ook nooit meer aan te denken; wij komen automatisch
• De plantenbakken staan er altijd optimaal, zeg maar ‘als nieuw’ bij
• U bespaart 12,5% per bak per jaar in vergelijking met géén onderhoud
 
De verschillende opties en tarieven voor onderhoud
 
U kan kiezen uit één van onze 4 standaard overeenkomsten voor onderhoud, of kiezen voor onze ‘prijs per 
plant’-module, aangeraden vanaf 25 planten.

Wij wensen u veel succes bij uw nieuw groen avontuur.̀

Lees op onze website meer over onze tarieven en prijzen voor onderhoud.
 

Living Wall - The Beacon Showroom -  Antwerp



INFOBROCHURE - CATALOGUS  2020-2021

Maak elke ruimte aantrekkelijk voor bezoekers of bewoners door beplanting 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 
of bezoekers heeft indoor nature een rustgevend effect. Onze ecologische potten, bakken en 
planten passen in elk interieur en zijn dankzij ons Plantcare pakket volledig onderhoudsvrij.
 
Wat maakt de sfeer en uitstraling van een bedrijf of interieur tot een succes? Vanzelfsprekend de natuurlijke 
elementen en kantoorplanten! Iedere bedrijfsruimte, van directiekantoor tot kantine, heeft behoefte aan 
kantoorplanten, decoratie, kleuren en geuren. Maar kantoorplanten vragen de juiste zorg en selectie, zoals 
de zorg van onze medewerkers en een gepast beplantingsvoorstel van onze interieur vormgevers. Zo weet u 
vooraf wat u mag verwachten.
 
Het effect van kantoorplanten
 
Kantoorplanten zorgen voor een mooie en verzorgde uitstraling en bevorderen de productiviteit en gezondheid. 
De afgelopen jaren is een aanhoudende stroom artikelen gepubliceerd over het Sick Building Syndroom, 
VOC’s, microplastics, luchtvervuiling en het effect van kantoorplanten op en rond de werkplek. Artikelen 
die het daglicht zagen onder de veelzeggende titels: “Klimaat verbeterend groen”, “Minder hoofdpijn in een 
groen kantoor” en “Productief met planten” bevestigen nu ook wetenschappelijk dat groen een noodzakelijke 
aanwezige in de kantooromgeving hoort te zijn.

Het hebben van voldoende planten in en om het kantoor  is van groot belang voor de gezondheid van u en uw 
werknemers. Het Plant-B team van NADA & Mosmuur levert daarom steeds planten met (lucht)zuiverende 
functies.
 
Het rendement van kantoorplanten
 
Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat elke euro, geïnvesteerd in kantoorplanten, een investering is in de 
productiviteit van uw mensen!

INTERIEURBEPLANTING
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KANTOORGROEN OP BASIS VAN HYDROCULTUUR

Kies voor hydrocultuur als het belangrijk is dat uw kantoorplanten er optimaal uitzien bij weinig continuïteit in 
verzorging. Aanschaf en onderhoud kosten u tijd, tijd die u als ondernemer liever steekt in uw productiviteit. 
De aanvankelijke investering van hydrocultuur ligt hoger dan bij gewone beplanting, maar het onderhoud zal 
veel goedkoper en efficiënter uitgevoerd worden, door uzelf of ons team. 

Hydrocultuur of hydroponie is het kweken van planten in water, waaraan de noodzakelijke voedingsstoffen zijn 
toegevoegd. Het is een kweekwijze die steeds vaker wordt toegepast. Niet alleen voor kamer of kantoorplanten, 
maar ook voor groenteteelt in de kas. Een belangrijk voordeel is het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van 
voedingstoffen. Ook zijn veroorzakers van schimmels of ziektes eenvoudiger onder de duim te houden dan bij 
de traditionele kweek. Het hydrocultuursysteem heeft de laatste jaren al zoveel belangstelling gekregen, dat 
het nog maar weinig uitleg behoeft. Kort gezegd komt het hierop neer: de planten komen niet in een bassin 
of binnen pot met aarde te staan maar in water, ondersteund door gebakken kleikorrels of pellets. Met dit 
systeem kunt u volstaan met eenmaal per maand onderhoud en water geven. Deze kantoorplanten worden 
speciaal voor deze toepassing gekweekt en aldaar geselecteerd door ons team.

WAAROM KIEST U VOOR HYDROCULTUUR?
 
Als het belangrijk is dat uw interieur, en dus ook uw kantoorplanten er optimaal uitziet, maar er weinig 
continuïteit is in verzorging en onderhoud, dan is hydrocultuur precies iets voor u. Waarom? Dankzij dit 
systeem is onderhoud en water geven nog maar eens per maand nodig! De plantenbakken hoeven voortaan 
geen verwaarloosde indruk meer te geven, maar zullen een blijvend sieraad zijn voor uw kantoor en een 
wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond en prettig werkklimaat.

 HOE ZIET HYDROCULTUUR ERUIT?
 
Hydrocultuur systemen zijn nagenoeg onherkenbaar en dus zoals gewone plantenbakken zeer representatief. 
De plantenbakken worden omgeven door een buiten pot van duurzame kunststof, metaal of keramiek. Ze zijn 
daardoor vormvast, stoot-, kras- en breukvrij. Bovendien zijn ze leverbaar in vele vormen, maten en kleuren. 
Ook het assortiment planten is zeer uitgebreid. Zo is het mogelijk de kantoorplanten aan te passen aan uw 
wensen, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden.
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WAAR IS HYDROCULTUUR TOE TE PASSEN?
 
Door een verantwoorde plantenkeuze en eventueel het gebruik van speciale plantenlampen kunnen de bakken 
overal geplaatst worden. Zelfs een sombere receptiehal op deze manier een verzorgde en representatieve 
ruimte worden. Door het gebruik van zwenkwielen is het (ver)plaatsen van kantoorplanten geen enkel 
probleem. Ook lastig bereikbare plaatsen kunnen zo stijlvol aangekleed worden. Onze vertegenwoordiger 
toont u graag onze ruime aanbod en referenties in uw omgeving.

WAT VALT ONDER ‘ONDERHOUD’

Algemeen onderhoud van bestaande plantenbakken betekent
 
• de planten staan geplant in grond / substraat of kleikorrels – hydrocultuur
• een controle combiwatermeter wordt voorzien of getest, het waterpeil in het logboek genoteerd
• minimum 2 maandelijkse watervoorziening en aanvullen van het reservoir
• minimum maandelijks opsmukken, aanbinden en/of bevestigen van bladergestel en verwijderen van 

beschadigde, dode of zieke bladeren
• voor zover nodig – na controle – extra bemesten met vloeibare NPK voeding en oligo-elementen(sporen), 

aangepast aan seizoen en noden
• voor zover nodig behandelen tegen ziektes, plagen en schimmels met milieu- en mensvriendelijke 

bestrijdingsmiddelen, beantwoordend aan de MSDS-normen
• gratis vervangen van dode of terminaalzieke planten indien bij ons aangeschaft
• de mogelijkheid om tegen kleine meerprijs op een afgesproken termijn te veranderen naar een moderner 

assortiment, met andere potten of planten die meegroeien met uw firma, de tijdsgeest of het interieur

WAT MET REEDS BESTAANDE BEPLANTING OF EEN CONCURRERENDE AANBIEDING?

Indien u reeds over planten beschikt die niet bij onze firma werden aangekocht en in ongekende staat 
verkeren, helpen we u ook graag verder. Heeft u reeds een overeenkomst lopen met een collega maar wil 
u toch liever kijken naar een nieuwe, meedenkende partij met gunstigere voorwaarden en een eigentijds 
planten en potten-aanbod? Dan is NADA de juiste partner. Onze planten passen dankzij ons deskundig advies 
en expertise binnen het karakter van uw firma en bij de huidige tijdsgeest en tendensen. Bereken zelf uw 
voordeel en neem contact op met onze firma om uw huidige kosten te toetsen aan ons aanbod. 
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Al onze kunstbomen en gestabiliseerde planten worden ambachtelijk gemaakt in eigen atelier of door Marieke 
en haar team in Nederland. Ze hebben 25 jaar ervaring in de productie van natuurgetrouwe kunstbomen en 
maken exclusieve kunstbomen en kunstbeplanting met natuurlijke materialen, geschikt voor iedere ruimte. 
De bomen gaan tientallen jaren mee en worden geleverd met een certificaat voor brandveiligheid. 

Iedere kunstboom of plantenbak wordt door ons speciaal voor u ontworpen en met de hand op maat gemaakt, 
zodat de ruimte en de boom samen een perfect geheel vormen. U bent dus niet gebonden aan standaard maten 
of vormen; de mogelijkheden zijn eindeloos. Op de website staan veel  foto’s van gerealiseerde projecten. In 
ieder voorbeeld kunt u terugzien dat wij werken vanuit kennis van en liefde voor de natuur. Onze producten 
zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Het is ook mogelijk de boom vaker dan een een keer op te bouwen. 
De boom kan dus naar wens verplaatst worden.

De projecten zijn naar ontwerp uniek. Bij het ontwerp zijn de harmonie met de ruimte en de wensen van de 
klant bepalend. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag vrijblijvend verder om 
met u de mogelijkheden te bekijken.

 HOE GAAN WE PRECIES TE WERK?
 
In onze werkplaats gaan we van start. De takken worden op de juiste maat gemaakt en voorzien van kunstblad. 
Aan de stam maken we een parasolvoet, zodat de boom zelfdragend is. De voet wordt afgewerkt met aarde, 
bark of grind ter versterking van het natuurlijk effect. In veel gevallen is het ook mogelijk de boom in een pot 
te plaatsen, dit is afhankelijk van de grootte van de boom.

Dan vertrekken we naar uw locatie. We nemen alle takken in de juiste maten mee en een paar extra, zodat we 
nog iets te kiezen hebben. We ontwerpen de boom namelijk pas bij u op locatie. Daar bouwen we de boom op 
van boven naar beneden. De takken worden uitgevouwen en in de stam geplaatst. De aanhechting van de tak 
wordt netjes afgewerkt zodat het lijkt of de tak echt aan de stam groeit.
 

SIGNATURE TREES
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DURABILITY BY DESIGN 

ECOPOTS ontwikkelt bloempotten en plantenbakken die 
niet alleen zijn gemaakt van gerecycled kunststof met 
een natuurlijke look, maar die vooral ook vandaag, morgen 
en over tien jaar nog goed, mooi en relevant zijn. Dat is 
duurzaamheid volgens ECOPOTS. En dat is waarom wij als 
firma voor een exclusief partnership met ECOPOTS kiezen.

ECOPOTS is een 100% Belgisch, lokaal merk in kunststof 
bloempotten en plantenbakken voor binnen en buiten dat 
vanaf de basis ontworpen is met duurzaamheid in gedachten. 
Het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof en 
tijdloze vormgeving als visueel kenmerk zijn hierbij de rode 
draad. Samen met innovatieve oplossingen, een optimaal 
gebruiksgemak en een uitstekende dienstverlening maakt 
dit van ECOPOTS een onderscheidend merk. 

TIJDLOOS DESIGN VOOR BINNEN EN BUITEN

Rond of vierkant, rechthoekig of bol. Hoog of laag en hangend 
of staand; de ECOPOTS collectie is zo ontworpen dat voor 
ieder kantoor, tuin of woonkamer er een perfecte pot is. 
Of zijn, want met de ECOPOTS lijn blijf je variëren. 

Alle moskaders uit onze nieuwe EcoBrick-collectie worden 
gemaakt met de design lijsten en frames van ECOPOTS.

ECOPOTS
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Groenbeleving Herman Teirlinck - Tour & Taxi’s, Brussel   

OVERHEIDSPROJECTEN & AANBESTEDINGEN 

NADA is als firma inmiddels gekend vanwege 
de hoge kwaliteit van onze producten, unieke 
groeninnovatie en concepten en onze lokale, 
duurzame productie en werkwijze.   
Ons bedrijf wordt daarom vaak geselecteerd of 
genodigd om projecten te realiseren in publieke, 
openbare gebouwen en in opdracht van de stad 
of regering. Zowel in het kader van wedstrijden 
of aanbestedingen, maar vaker nog onder de 
vorm van een langdurige samenwerking. Ook 
nemen we zelf deel aan tal van initiatieven zoals 
de Floraliën, de Antwerpse Burgerbegroting en 
investeren we mee in groenere scholen.

Onze ruime ervaring met werken voor deze partners 
en op deze bijzondere en uitdagende locaties, geeft 
veel vertrouwen en inspiratie aan andere bedrijven 
die ook een groenbeleving willen uitwerken. Ons 
projectteam kan op aanvraag instaan voor het concept 
of een groen verhaal uitschrijven, een uitgebreide 
studie maken over de groenimpact of een milieu- en 
veiligheidsplan opstellen met alle analyses, normen 
en certificaten.We gaan graag grondig te werk, van 
meetstaat tot eindresultaat, en schakelen waar nodige 
onze ingenieur of bouwkundig tekenaar in.

OPENBARE RUIMTE
MEER GROEN IN DE
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Brussels Airport, Zaventem

Gemeentehuis Kontich Gemeentehuis Kontich

Trouwzaal District Antwerpen

Nationale Bank, BrusselHoofdkantoor BAM / Lantis, Antwerpen

Herman Teirlinck - Tour & Taxi’s, Brussel

Brussels Airport, Zaventem VLAM, Batibouw

Brussels Airport, Zaventem

Gemeentehuis KontichUniversiteit Antwerpen
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GROEN IN DE STAD

< Permanente expo  voor het  Ecohuis 

Op vraag van de stad realiseerde NADA een 
nieuwe, permanente tentoonstelling over 
‘groen in de stad’. De expo heeft als doel 
bewoners bewust te maken over de grote 
meerwaarde van natuur in een stedelijke 
omgeving. Antwerpen is een groene 
stad met verrassende plekjes. De expo  
laat je kennismaken met verschillende 
vernieuwende vormen van stedelijk groen 
in tekst en beeld en focust op drie  zones: 
groen in huis en de stadstuin, natuur in de 
straat en de openbare ruimte - parken en 
natuurgebieden in Antwerpen. Er is veel 
inspiratie om zelf bij te dragen aan een 
groenere stad. Iedereen gratis welkom.

Burgerbegroting - Stadsontharding >

In 2019 namen we opnieuw vrijwillig deel 
aan de Burgerbegroting met 12 projecten 
en concepten voor bomen, straatmeubilair, 
groene scholen en planten in de publieke 
ruimte. Twee projecten werden verkozen 
en zullen weldra zichtbaar zijn in het 
straatbeeld: Mos in A’pen en Modulaire 
Groeneilanden voor het Schipperskwartier.

Geef ons een seintje indien je wil bijdragen 
of deelnemen aan deze projecten.
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NADA MAAKT VAN “THE HEART OF EUROPE” EEN GROENE BESTEMMING
In december 2019 kregen we de vraag een innoverend groenverhaal te schrijven voor onze nationale 
luchthaven met focus op maximale beleving en impact met minimale bezetting van de grondoppervlakte.
De focus ligt op verticaal groen en groen in de hoogte: Plantfalls voor Pier B, mos en plantenkaders voor de 
lounges en grote, modulaire zitelementen met tropische beplanting voor de vertrekhallen. 

DE BRUSSELS AIRPO®T
Samen met het Belgische bedrijf Ecopots wordt voor dit project een nieuwe, duurzame designpot ontworpen: 
de op de bestaande Ecopot ‘Brussels’ geïnspireerde ‘Brussels Airpo®t’. Deze designpot zal de basis vormen 
van het totaalproject en terugkomen in verschillende hangende tuinen, Plantfalls en losstaande beplanting.
We maken van België stap voor stap een echt groene bestemming. Geniet alvast van de groene zitbanken.

BRUSSELS AIRPORT
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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 doen dit vanuit onze uit-
valsbasis NADA: een winkel waar alle stadsbewoners terecht kunnen voor originele elementen voor 
groen in huis, en via onze dochterfirma Mosmuur.

We zijn een jong bedrijf, bestaande uit een vast winkelteam -oa. een botanicus- ecoloog – bioloog – 
aquariumspecialisten – groenontwerpers – winkelassistenten – en de projectuitvoerders en salesma-
nagers achter Mosmuur: de grafische crew – projectuitvoerders – schrijnwerkers – het productiehuis 
en ons (s)mosatelier de Dageraad.

Onze zaak bestaat nu zo’n vier jaar en is uitgegroeid tot het huidige team van 18 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 ons 
bedrijf, maar ook zijzelf als mens verder kunnen groeien binnen onze filosofie.
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Marieke, creatief directeur Jan, zaakvoerder

Jeroen, salesmanagerAndrei, fotografie en aquacare

Tamia en Cosmo Floris, winkelassistent

Jessica - Secretaresse Dageraad Jan en Marieke,  zaakvoerders

Niels, productie manager Elias, projectuivoerder Marc, winkelmedewerker, bonsai

Koen en Niels - mosmannen

Sam, winkelmanager
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Stephanie, Marieke in de kwekerijNiels - mosmanager

Jeroen in actie

Eddy, mosproductie DageraadAmina en Eddy, mosproductie 

Thomas, winkelassistent

Zaakvoerders

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

Winkel-team

Sam Declerck - sam@nada.be
Marc Debra - mark@nada.be
Floris Gerits - info@nada.be
Thomas Verwimp - info@nada.be

Aquacare & Maintenance

Andrei Cheleman - 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 manager  - jeroen@mosmuur.be
Niels Van Elven - Productie manager  -  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 -  Mosatelier

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

Plantcare  services

Mieke Govaerts  - info@nada.be

Externe adviseurs & medewerkers

Linda Achten - Coaching
Armand Onckelinckx - Ingenieur
Michael Thomas Jones - Fotografie
Timo Majoor - ICT & Digitalisatie

Laserwerk - Freeswerk

Niels Van Elven - IJkpunt - hello@ijkpunt.be



INFOBROCHURE - CATALOGUS  2020-2021



INFOBROCHURE - CATALOGUS  2020-2021



INFOBROCHURE - CATALOGUS  2020-2021

www.nada.be

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

www.mosmuur.be

Mosmuur  Lange Koepoortstraat 12  2000 Antwerpen Tel. 03 501.51.15  info@mosmuur.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”

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!”

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

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



CONTACT
Mosmuur // NADA BVBA
Nature and Aquarium Design Antwerp
Lange Koepoortstraat 12 – 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 - INSTAGRAM
NADAntwerp - NADA_Antwerp



º


