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Moss Walls
Moss Frames
Indoor Living Greenwall
Outdoor Greenwall

Bol- en Lappenmos
Welkom bij de De Verticale Tuinman
De Verticale Tuinman is toonaangevend als het gaat om
de productie en toepassing van moswanden. Als onderneming werken wij veel samen met projectontwikkelaars
en interieurarchitecten. Daarnaast nemen wij ook particuliere projecten aan (onder bepaalde voorwaarden).
Wij leveren dit binnenproduct vanaf 4 vierkante meter en
maatwerk is altijd mogelijk.
Onze Moss Walls creëren wij met hoge kwaliteit mos,
geïmporteerd uit Scandinavië. Door het speciale bewerkingsproces (preserveren) blijft het mos vele jaren in
perfecte staat. Het mos is natuurijk en heeft geen licht of
onderhoud nodig. Zowel akoestisch als esthetisch een
perfecte toevoeging aan uw woning of bedrijf.
De Verticale Tuinman biedt verschillende soorten groene
producten aan voor binnen en buiten. Binnen ons Moss
Wall assortiment heeft u de keuze uit:
•
•
•
•

Bol- en Lappenmos (combinatie)
Lappenmos
Rendiermos
Jungle Style

Daarnaast creëren wij moswanden in combinatie met
bedrijfslogo’s, Moss Frames en mobiele Moss Walls
voor verhuur. Bekijk deze brochure voor alle producten,
prijsindicaties en extra informatie.

Bol- en Lappenmos
Prijsindicatie vanaf
€283,- per m2

Ons meest populaire product bestaat
uit een combinatie van Bolmos en Lappenmos. De namen omschrijven het
type mos al: Bolmos bestaat uit bollen
van +/- 5 tot 10 centimer dikte en Lappenmos is plat met een dikte van +/- 3
centimer.
Wij creëren met deze mossen een Moss
Wall met veel variatie, reliëf en een ‘bos’
achtige uitstraling. Deze wand beschikt
over een dicht volume.

Al onze moswanden worden afgewerkt met gepoedercoat lijstwerk
van aluminium. Dit geeft uw wand
een nóg luxere uitstraling.
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Lappenmos

Rendiermos
Naast Bolmos en Lappenmos werkt De Verticale Tuinman ook veel
met Rendiermos. Deze wand beschikt over, in vergelijking met de
Bol- en Lappenmos wand, over een meer ‘luchtig’ volume.
Dit komt doordat de structuur bestaat uit struikvormige vertakkingen. Het Rendiermos werkt extra effectief als akoestische oplossing
(informatie rapporten hierover zijn beschikbaar).
De dikte van het mos is +/- 4 tot 6 centimeter en is beschikbaar in
twee verschillende kleuren groen (Mosgroen en Medium Green, wij
leggen u graag het verschil uit).

Lappenmos
Prijsindicatie vanaf
€ 258,- per m2

Rendiermos
Prijsindicatie vanaf
€ 341,- per m2

De simpele variant op de Bol- en Lappenmos wand. Het
Lappenmos wordt zo geplaatst dat het als een strak geheel oogt, zonder al te veel reliëf. Desondanks bezit deze
wand nog steeds over de ‘bos’ achtige en natuurlijke
uitstraling. Een aanrader als de structuur van de muur al
veel reliëf bevat.
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Jungle Style

Moss Wall / Logo
Onze moswanden leveren wij ook
in combinatie met uw bedrijfslogo. Mooi voor in de entree van uw
kantoor of boven de vergadertafel. Qua type moswand kunt u kiezen uit alle verschillende soorten
mos die u in deze brochure kunt
vinden.

Jungle Style
Prijsindicatie vanaf
€ 342,- per m2

Wij laten uw logo uit Acrylox
Hoogglans materiaal lasersnijden
en plaatsen deze met afstandhouders voor het mos, voor een
aantrekkelijk diepte effect. Standaard leveren wij de logo’s in het
wit omdat dit goed contrasteert
met de groene achtergrond. Kleur
is ook mogelijk (tegen een meerprijs).

De Jungle Style is een speciaal door ons ontwikkelt product. Het
is een Bol- en Lappen Moss Wall, in combinatie met verschillende
soorten planten die wij er aan toevoegen. Dit zorgt voor een hele gevarieerde wand met een wat ‘wildere’ look, een Jungle.
De planten die wij gebruiken zijn gepreserveerd, net zoals het mos,
zodat deze jaren goed blijven. In het plantenassortiment zitten rond
de 15 verschillende planten die wij op eigen inzicht plaatsen tussen
het mos. Enkele voorbeelden van deze planten zijn: de Hedera Arborea, verschillende soorten Eucalyptus en Varens. Wij werken met een
vast assortiment.

Moss Wall / Logo
Prijsindicatie vanaf
€750,-
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Moss Frame

Moss Mobile

In de webshop van De Verticale Tuinman bieden wij verschillende
mosproducten aan waaronder mosschilderijen. Deze schilderijen
van mos (Bol- en Lappenmos / Rendiermos / Jungle Style) komen
geheel uit eigen productie. Wij verkopen zowel ronde als vierkante
stalen frames in verschillende maten. Neem een kijkje op:
www.deverticaletuinman-shop.nl

Moss Frame
Vanaf €382,www.deverticale
tuinman-shop.nl

Moss Wall / Verhuur
Prijsindicatie opaanvraag

Naast ons vaste assortiment verhuurt De Verticale Tuinman ook tijdelijke ‘Pop Up’ moswanden. De Moss Mobile is ideaal voor beurzen,
congressen, fotoshoots en tijdelijke display.
De Moss Mobile komt in Bol- en Lappenmos, is verrijdbaar en is binnen dertig minuten door ons opgezet. De wand is 1 meter breed bij
2,5 meter hoog. Door meerdere mobiles te huren kunt u een wand tot
3 meter breed creëren. Een extra optie is om uw logo op deze wand te
presenteren tegen een meerprijs.
Neem contact met ons op voor een passende en vrijblijvende offerte.
De Moss Mobile huurt u al vanaf €300,-
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Roomdivider
Tot Slot
Genoemde prijsindicaties zijn inclusief installatie door
onze Verticale Tuinmannen, specialistische machinerie
en het plaatsen van lijstwerk. Wij werken met hoogwaardig gepoedercoate lijsten. Deze beschermen de Moss
Wall en zorgen voor een luxe en afgewerkte uitstraling.
(Prijzen zijn exclusief 21% btw)

Voordelen Moss Wall
•
•
•
•
•
•
Uit eigen productie ontwikkeld De Verticale Tuinman ook losstaande
Moss Walls, in de vorm van roomdividers. Een ideale oplossing voor
op het kantoor, waar u verschillende opties qua plaatsing van een
mooie groene wand wilt behouden en waar de omgeving voor meer
flexibiliteit vraagt.
De roomdivider is verkrijgbaar is twee verschillende maten:
• Small (1200mm Breed x 2200mm Hoog)
Prijs op aanvraag
• Large (1470mm Breed x 2200mm Hoog)
€1900,00 (exclusief btw en transport)

Geen onderhoud of water nodig
Geluidabsorberend
Positieve invloed op stress
Natuurlijke uitstraling
Investering in een ﬁjne werkomgeving
Uniek product

De Verticale Tuinman
Kapoeasweg 12
1043AD Amsterdam
www.deverticaletuinman.nl
KVK: 72571802

Indien u geïnteresseerd bent in ons product ontvangen
wij graag via de e-mail of telefoon uw aanvraag (het gewenste type mos en de bijbehorende afmetingen).
Vervolgens maken wij graag een op maat gemaakte offerte voor u op. Afhankelijk van het type project bepalen
wij of een inmeting nodig is. Bij vragen kunt u altijd bellen (020-215 7372) of e-mailen naar info@deverticaletuinman.nl.

Moss Roomdivider
Vanaf €1200,00
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