
EASYmoss Wall is een akoestische moswand. EASYmoss Wall vormt een prachtige,         
onderhoudsvriendelijke en natuurlijke eyecatcher in elke ruimte. De moswand wordt op 
maat gemaakt met de keuze uit verschillende soorten mos en is verkrijgbaar in ieder 
gewenst formaat.

EASYmoss Wall
Akoestische moswand

Voordelen 
    Uniek concept
    Hoge akoestische dempingswaarden
    Duurzaam 
    Onderhoudsvrij

Toepassingen
• Kantoren
• Restaurants
• Klaslokalen 

Levertijd
De levertijd van dit product is op aanvraag.

Dikte 
De totale dikte van het wandpaneel is ca. 2-8 cm 

Maatwerk 
De moswanden worden op maat gemaakt en hebben geen 
maximale afmeting, ieder formaat is mogelijk! Naast één 
vaste kleur kan er ook met een tweede moskleur letters of 
logo’s in de moswanden geplaatst worden. Neem contact met 
ons op voor de mogelijkheden.

Soorten
Het mos is verkrijgbaar in: rendiermos, platmos, bolmos en 
een mosmix.

Kleuren
Alle soorten mos zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren:



#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en 
geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het 
gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast 
leveren we een breed assortiment akoestische materialen 
direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie
Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch ad-
vies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor 
een afspraak op locatie.

Gessel 62, 3454 MZ, De Meern
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer  
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde 
geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan 
deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en 
wijzigingen zijn onder voorbehoud. 

NL22.1

Achter panelen EASYmoss Wall
Standaard wordt het mos bevestigd op MDF platen. Echter 
is het tegen een meerprijs ook mogelijk om het mos te 
bevestigen op brandvertragende platen of op kurk platen. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Montage
De EASYmoss Wall is inclusief montage door EASY Noise 
Control.

Duurzaamheid
De EASYmoss Wall moswanden zijn 100% recyclebaar.
De mos creaties zijn in principe onderhoudsvrij en hebben
normaal gesproken een levensduur van vele jaren. Wel is de
levensduur van diverse factoren afhankelijk, zoals de locatie
en zonlichttoetreding.

Milieuvriendelijkheid  
In Noorwegen wordt het mos onder staatstoezicht geoogst.
Er wordt hierbij geen schade toegebracht en geen sporen
nagelaten in de natuur. Ook bij de verdere bewerking komen
geen schadelijke middelen te pas. Het mos groeit na het
oogsten weer aan.

www.easy-noisecontrol.nl

EASYmoss Wall

De absorptiewaarden zijn gemeten 
volgens EN 354:2003

Rendiermos gemeten op een MDF plaat
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Bolmos gemeten op een MDF plaat

Platmos gemeten op een MDF plaat


