


Beste l iefhebber van inter ieurdesign,

Er  gaat  niks boven de Beauty of  Nature!  Geïnspireerd door de natuur en met l iefde 
voor natuurl i jke vormen en struc turen creëer t  Nature at  Home duurzame interieur 
decoratie door gebruik van natuurlijke mater ialen .  Onze unieke,  handgemaakte wand-
panelen van mos zi jn een lust  voor het oog.  Elk stukje is  uniek,  elk panel  is  anders . 
De onregelmatige structuren en natuurlijke imperfectie nodigen uit  om de wand aan 
te raken .  Mos blijf t  een aangename er var ing voor al le z intuigen .

De mospanelen zorgen voor een akoest ische verbeter ing in de ruimte,  z ijn onder-
houdsvr iendelijk  en worden naadloos aangebracht . 

Deze ecovr iendelijke,  wandbekleding geef t  elke ruimte een mooie,  warme en 
natuurlijke sfeer. 

Let ’s  awaken your senses . . .



THE ART OF GREEN LIVING



Torvtak mosgreen
Artnr 400170

Torvtak spring green
Artnr 400175

Torvtak mint green
Artnr 400172

Gamme bolmos
Artnr 400180

Staloluokta flatmos
Artnr 400185

Torvtak middle green
Artnr 400176

Torvtak lime green
Artnr 400171

Torvtak natural
Artnr 400173

Jungle mos 
Artnr 400190

Torvtak colormix
Artnr 400195



Rendiermossen lijken op planten omdat ze holle vertakkingen zonder merg 

hebben. Deze korstmossen leven in het Noordse deel van Europa op uitge-

strekte vlaktes van zo’n 3000 km2 . Rendiermos wordt geoogst onder over-

heidstoezicht en dit is geheel onschadelijk voor de natuur want de mossen 

groeien vanzelf weer aan.

De mossen worden na het oogsten verzameld, schoongemaakt en op na-

tuurlijke wijze bewerkt met een chlorofylgel of glycerine. Hierdoor blijft de 

structuur van het mos zacht  en gaat het vuilafstotend en brandvertragend 

op de omgeving reageren. Mos kan worden gekleurd met natuurlijke pig-

menten. Een neveneffect van deze behandeling is dat insecten worden ge-

weerd. Voor de verwerking op de mdf platen gebruiken wij geen chemische 

verlijming maar een natuurlijke hars. De mospanelen zijn onderhoudsvrij en 

hebben een levensduur van meer dan 8 jaar.



De Staloluokta is  staafvormig kort 
mos afkomstig uit  Noord Europa.  Het 
behandelde mos is  bl i jvend zacht , 
elast isch,  vui lafstotend en brandver-
tragend.  Dit  platmos is  met hars ver-
l i jmd op MDF platen van 10 mm dik . 

De Staloluokta heeft  geen water of 
daglicht  nodig.  Bovendien heeft  mos 
een sterke geluiddempende werking. 
Staloluokta f latmoss is  een prachtige, 
onderhoudsvriendeli jke,  decoratieve, 
bl ikvanger voor iedere binnenruimte. 
Mospanelen worden op maat geleverd 
.



Voor een stoere,  st i j lvol le,  eigenti jd-
se uitstral ing is  een Jungle moswand 
de juiste keuze. 

Jungle mos is  er  in 2 varianten:  een 
moslandschap,  een mix van verschil-
lende mossoorten of  Jungle mos,  een 
mix van mos en planten.  Jungle mos 
wordt geleverd als  maatwerk.

De gestabil iseerde planten hebben 
geen zonlicht ,  water of  onderhoud 
meer nodig om kleur en vorm te be-
houden.  Deze groene composit ie heeft 
een levensduur van 8 jaar .



Gamme is  bolmos afkomstig uit  Noord 
Europa.  Het mos wordt na het oogsten 
behandeld met glycerine waardoor 
het bl i jvend zacht ,  elast isch,  vui laf-
stotend en brandvertragend wordt . 
Dit  mos wordt verwerkt  op MDF pla-
ten van 10 mm dik .  De panelen wor-
den geleverd als  maatwerk.

De Gamme is  voor gebruik binnens-
huis en bl i j f t  zacht en groen.  Het heeft 
geen water of  daglicht  nodig.  De toe-
passingsmogeli jkheden van dit  mos 
zi jn legio!



400171 lime green 10033 Black wash

Een Torvtak moswand of mospaneel 
is  een goed alternatief  voor levende 
planten en een decoratieve verr i jking 
voor iedere ruimte.  Het heeft  een 
sterke geluiddempende werking.

Torvtak is  IJslands mos en groeit  in  
noord-Europa.  Het mos wordt na het 
oogsten behandeld met chlorofylgel 
waardoor het bl i jvend zacht ,  elast isch, 
vui lafstotend en brandwerend  is .  De 
Torvtak heeft  geen water of  daglicht 
nodig om zacht en groen te bl i jven.

400175 spring green

400170 mos green 400173 natural

400176 middlegreen 400172 mint green



Voor een fantasievolle,  st i j lvol le, 
kleurr i jke,  natuurl i jke plantenwand is 
een Torvtak mix de juiste keuze.  Elk 
patroon en elk formaat is  mogeli jk . 

Torvtak is  IJslands mos afkomstig uit 
Noord Europa.  Het mos wordt na het 
oogsten behandeld met chlorofylgel 
en kleurpigmenten waardoor het bl i j -
vend zacht ,  elast isch,  vui lafstotend 
brand- en insectenwerend is . 

Deze groencomposit ie is  onderhouds-
vri j  en heeft  een lange levensduur 
mits er  sprake is  van indirect  l icht .



IJsland mos is getest op brandbaarheid, geluidsabsorptie emissies in de binnenlucht door VTT Expert services Ltd. En Savonia Univer-
sity of Applied Scienses in Finland.

IJslands mos is bedoeld voor gebruik binnenshuis en hebben geen speciale verzorging nodig.

Door de onderhoudsvrije, brandvertragende en akoestische eigenschappen van het met de hand gemaakte product is het mogelijk 
geworden om de natuur te introduceren in het interieur van openbare en particuliere gebouwen.

LUCHTKWALITEIT : Het mos absorbeert de natuurlijke luchtvochtigheid van de omgeving. Het mos voelt droog aan bij  een relatieve 
                                vochtigheid onder de 40% en het mos is zachter bij een luchtvochtigheid boven de 40%.

GEZONDHEID :       Pigmenten gebruikt voor het kleuren zijn zuiver in overeenstemming met de Duitse BfR IX, 
                                Europese resolutie AP ( 89 ) 1, EU richtlijn 94 / 62 / EG en CONEG. Geen micro-organisme groei. 
                                Microbiologische emissie
                                Geen emissie van vluchtige organische stoffen.

MILIEU :                  Met de hand geplukt door onze goed opgeleide medewerkers in optimale pluk omstandigheden. 
                               Met gevoel ven behoud van natuurlijke omgeving. Lange intervallen tussen oogsten.

AUTHENTIEK :        Alleen gebruik van 100% natuurlijk mos.

VEILIGHEID :          Brandvertragend (zowel het mos zelf als de onderlaag).

ONDERHOUD :       Voor gebruik binnenshuis, onderhoudsvrij. heeft geen zonlicht of bewatering nodig.

AKOESTIEK :           Geluidsabsorberend. Absorbeert vooral hogere toespraak frequenties.



TORVTAK TORVTAK TORVTAK TORVTAK TORVTAKTORVTAK TORVTAK STALULOKTA GAMME TORVAK MIX JUNGLE MOS
MOSGREEN LIME MINT GREEN NATURAL SPRING GREEN MIDDLE GREEN MOSGREEN MOSGREEN MULTICOLOR MULTICOLOR

ARTIKELNR 400170 400171 400172 400173 4001785 400176 400185 400180 400195 400190

AFMETING PANEL 500x500x15mm 500x500x15mm 500x500x15mm 500x500x15mm 500x500x15mm 500x500x20mm 500x500x10mm 500x500x10mm maatwerk maatwerk

GEWICHT/PANEL 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg 0,750 kg

GEWICHT/M2 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,00 kg

MATERIAAL IJslands mos IJslands mos IJslands mos IJslands mos IJslands mos IJslands mos Plat mos Bolmos IJslands mos Diverse mossen/ planten

Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd mos Gestabiliseerd

OMSCHRIJVING Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos 
op plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos 
op plaat verwerkt

Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos 
op plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos op 
plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos 
op plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
bloemkoolachtig mos op 
plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
onderhoudsvrij mos op 
plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
onderhoudsvrij mos op 
plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
onderhoudsvrij mos op 
plaat verwerkt 

Blijvend zacht, groen 
onderhoudsvrij groen op 
plaat verwerkt 

KLEUR Donkergroen Lime groen Mintgroen Natuurlijk naturel room-
kleurig pigment

Grasgroen Midden groen Mosgroen Mosgroen colormix colormix

VERLIJMING Verlijmd op multiplex 
10 mm dik

Verlijmd op multiplex 
10 mm dik

Verlijmd op multiplex 
10 mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

Verlijmd op multiplex 
10 mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

Verlijmd op multiplex 10 
mm dik

AFWERKING onderhoudsvrij, vuil- 
en brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- 
en brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- 
en brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- 
en brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

onderhoudsvrij, vuil- en 
brandwerend

VERPAKKING Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat Op maat



BELDER 27
4704 RK ROOSENDAAL

E Info@natureathome.eu
W www.natureathome.eu

T 0031 165 744 007


