


Jezelf omringen met natuur verhoogt creativiteit, concentratie en productiviteit. Het zorgt voor minder ziekteverzuim, je voelt je
meer thuis en het creëert meer verbinding met elkaar én de ruimte. De natuur is er om ons te helpen, en de wetenschap laat

ons zien waarom. Wil je de akoestiek verbeteren meer groen, natuur en sfeer en privacy creëren Wij helpen je graag.
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Mos
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Al het mos wat wij gebruiken is 100% echt en natuurlijk. Ons Mos groeit en wordt geoogst onder toezicht van de Staat. Alles
met respect voor de natuur.

 

Dit is de werkelijke kleur van
Rendiermos
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Duurzaam
Geweldig voor de akoestiek

Oogstrelend mooi
Brandvertragend

Stof en vuilafstotend
insectenvrij

Hyperallergeen
Géén onderhoud nodig

Voordelig want er is géén water of licht nodig en géén maandelijk terugkerende onderhoudskosten
 
 
 
 

Kenmerken van Mos
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Maatwerk altijd mogelijk
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Uw alineatekst
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*Platmos
Platmos dit mos lijkt het meest op het mos wat ook in onze bossen groeit.

Ook dit mos halen wij uit het buitenland en groeit en wordt geoogst onder Staatstoezicht.
Dat alles met groot respect voor de natuur.

Ook dit mos krijgt de zelfde natuurvriendelijke behandeling als onze andere mossen en hebben daarom ook dezelfde
eigenschappen.

Platmos heeft een geweldige serene, rustieke, luxe en stoere uitstraling.
 

*Rendiermos
Rendiermos komt uit Noorwegen en groeit en wordt geoogst net als ons platmos onder Staatstoezicht.

Rendiermos is van nature naturel, en wordt na het met de hand plukken gekleurd met een natuurlijke en milieuvriendelijke
kleurstof.

Rendiermos is in diverse groene kleuren te verkrijgen, maar ook in veel andere kleuren op vraag.
 
 
 

Soorten Mos
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 *Bolmos

Bolmos is de meest luxe mossoort die er verkrijgbaar is, het duurt name 
lijk ook een lange tijd voordat er een mooi bolletje gevormd is.

Dat maakt ook dat deze mossoort kostbaarder is, maar als je iets exclusiefs wilt hebben dan is bolmos niet
te weerstaan.

Het is oogverblindend mooi.
Zeker in onze Mossdividers.

 
*Fernmos

Regelmatig hebben wij de beschikking over Fernmos. 
Dit is een prachtig mossoort waar elk sprietjes een mini varen is. Het is alleen verkrijgbaar in groen.

Deze mossoort is echter niet het gehele jaar door verkrijgbaar, maar wij zullen onze uiterste best doen om
het te bemachtigen als je dat wenst.
Er kan echter een levertijd op zitten.

 
 
 

*Gezien mos een echt natuurproduct is kan de kleur en structuur altijd afwijken.
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Garnier wand van L'oreal 
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MossDividers 

 
 

Mossdividers, Roomdividers, Mobiele moswanden
Je kent het vast wel. Je bent net lekker op dreef op je werk en een collega krijgt een belletje, jullie werken wel met

koptelefoons maar nog steeds wordt je afgeleid.
Of je hebt gezellig een etentje na afloop van je werkdag en wilt in alle rust genieten van je gezelschap en het eten.

Maar dat wordt volledig onmogelijk gemaakt door al het gebabbel en geluid. Zodanig dat je het liefst weer zou
vertrekken?

 
Verdient jullie werkplek meer sfeer? Wil je meer privacy op je werkplek? Zijn de ideeën vol kleur maar de muren wit?
Overal ter wereld worden werkplekken groener en is er meer behoefte aan flexibele werkruimtes. Om dit mogelijk te

maken hebben wij de MossDivider ontwikkeld.
 

Je wilt je kantoor, kantine, praktijk, restaurant of woonkamer opnieuw inrichten. wat dacht je van een sfeervolle,
exclusieve Eye Catcher van onderhoudsvrij mos?

De Metiez Mossdivider
 

Onze mobiele moswanden zijn echte sfeermakers en kunnen op iedere gewenste formaat worden geproduceerd. De
Mossdivider in verschillende hout soorten, kleuren en mos soorten zelfs als Jungle Walls.

Welke roomdivider je ook kiest, je krijgt altijd de beste kwaliteit van ons.
Wij gaan uit van de gouden snede.

 
Informeer eens naar onze scherpe prijzen, wij leveren de hoogste kwaliteit en alles wordt met even veel zorg en

vakmanschap gemaakt.
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Nieuw:  MossDeskDividers
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Gezien de tijd waarin we nu leven is social Distance van groot belang.
 

Veilige werkplekken kunnen we creëren door transparante schermen te
plaatsen, wat snel en gemakkelijk is.

 
Maar staat veiligheid, duurzaamheid en groen bij jullie hoog in het

vaandel?
MossDesk dividers geven jezelf en medewerkers een stukje privacy,

veiligheid en geborgenheid.
Ze zijn tevens geluidsdempend.

 
Ze zijn leverbaar in diverse maten, zeer snel en gemakkelijk te plaatsen.

Leverbaar met diverse soorten en kleuren mos.
 

Heb je speciale wensen bespreek ze gewoon even met ons.

http://www.metiez.com/
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Metiez Nature Matters

De MossDivider is verkrijgbaar vanaf € 695,-
De MossDesk Divider vanaf € 135,-



 

Jullie bedrijfslogo laten stralen!
 

Maak je bedrijfslogo tot een absolute eye catcher.
Er zijn verschillende mogelijkheden om jullie bedrijfslogo toe te passen op een moswand of moscreatie.

Lever je jpg aan en je wensen en wij gaan alles op alles zetten om jullie te voorzien van de mooiste moscreatie.
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Kokedamas
 

Planten zijn inmiddels helemaal terug van weg geweest.  Overal wordt gekozen om kantoren, bedrijven, instellingen en woningen
te vergroenen.

Met onze Unieke kokedama mosbollen kan dat.
 

En waarom Uniek?
 

Zowel het mos als de planten zijn dezelfde plantaardige, natuurlijke behandeling ondergaan waardoor ze jarenlang mooi, fris en
soepel blijven.

Dus ook naar deze leukerds hoef je niet om te kijken, g'één water of licht nodig, niet verpotten, niet besproeien of snoeien alleen
maar genieten.

 
Tafelrekken, kantoortuinen, hoge balken of planfonds: onze Kokedamas voelen zich er helemaal thuis. Geen druppels water die

op dure goederen kunnen lekken of halsbrekende toeren uithalen om ze van water of voeding te voorzien.
Gewoon ophangen en genieten.

 
*Mocht jouw plant soort er niet tussen zitten contact ons dan gewoon en wij gaan onze uiterste best doen om ze te krijgen.

Derhalve hebben we hier met echte planten te maken en zijn we afhankelijk van oogsttijden, voorraden en aanbod. En elke plant
en blad kan anders zijn net als ons mos.
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Kokedama Ming Fern

 
Kokedama Eucalyptus Baby Blue 

Kokedamas kun je bestellen op www.mossdivider.com of kijk op onze instagram
account Kokedamas.metiez 

Je kunt ons daar ook een DM Sturen met je keuze en gegevens en en wij sturen je een
tikkie
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Rendiermos Mosgreen Rendiermos Middelgreen
 

Rendiermos Springgreen
 

Rendiermos Naturel
 

Rendiermos Zwart

 
Rendiermos Rood

 
Rendiermos old green

 
Platmos

 
Voorbeeld mix 1

 
Fernmos

Maak hier jouw keuze
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Rendiermos old green

Bolmos in licht en
donkergroen

 
Voorbeeldmix 2 

 
Voorbeeldmix 3

 
Voorbeeldmix 4 

 
Rendiermos Grijs

 
Korstmos

Hier vindt je voorbeelden van mossoorten, kleuren en planten
 

Bij de aanvoer van planten zijn wij altijd afhankelijk van de oogst periodes en aanbod. 
Mocht je graag iets willen wat wij hier niet hebben afgebeeld, vraag het ons gerust,

wij gaan dan onze uiterste best doen om dit toch voor je te bemachtingen.

 
Rozen, orchideeen

 

 
Tree Fern

 
Hortensias 
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Metiez Nature Matters
Maak je keuze voor een Jungle Wall Wand of

schilderij 

 
Appelblad

 
Airplanten Papyrus

 
Houtschijven

 

 
Varens 

 diverse soorten
Eucalyptus baby blue

 
Eucalyptus Nicoly

 
Ming Fern

 
Foxtail

Ficus
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Hans Westerduin
Kerkstraat 9

6659AA 
Wamel

The Netherlands
 

info@metiez.com
06-28878836

 
www.metiez.com

www.mossdivider.com
Kom je ons voor nog meer leuke ideeën, foto's en tips  volgen op Instagram?

mosschilderijen.metiez
 

For the USA hans@suitplants.com

Metiez Nature Matters
Wil je meer weten, bel ons gewoon even.
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