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Verde Profilo představuje koncept vertikální bezúdržbové zahrady 
určené pro interiér. MOSSwall® je revoluční způsob, jak přivést 
přírodu do vašeho domu, ihned po dodání je připravena 
k pokládce. 
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výroba
Stabilizací přírodního lišejníku, který je ekologicky sbírán 
v severských oblastech tundry, vzniká měkoučký mech vhodný 
pro zakrytí jakýchkoli povrchů v interiéru. 

Přítomnost drobných přírodnin, jako jsou malé lístky, jehličí apod., 
jsou považovány za důkaz přírodního původu MOSSwall®.

MOSSwall® je zcela bezúdržbový - nepotřebuje světlo, ani zálivku.
SSnadno se instaluje, je ho možné aplikovat na svislé stěny, stropy, 
dekorativní příčky i jiné interiérové prvky. Snižuje hlučnost.

Všechny fáze výroby absolutně respektují životní prostředí. 

výhody
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patenty
MOSSwall®  je produkt patentovaný společností  Verde Profilo 
roku 2009. Je ručně vyráběný v Itálii.
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technická specifikace
MOSSwall® neinstalujte do prostor, kde by se na něm srážela 
vzdušná vlhkost, došlo by k porušení stabilizační vrstvy - k ztrátě 
elasticity a schopnosti vstřebávat vzdušnou vlhkost. 

Dojde-li přechodně ke snížení vzdušné vlhkosti (například v zimě 
během topné sezony), MOSSwall® ztratí elasticitu, poté, co 
vzdušná vlhkost stoupne zpět na 40% -50%, MOSSwall® získá své 
ppůvodní vlastnosti. 
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MOSSwall® absorbuje 
vzdušnou vlhkost z okolního 
prostředí a tím si udržuje 
hebkost a sveží vzhled. 

MOSSwall® má požární 
certifikaci třídy A podle normy 
UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, 
d0 - USA  ASTM E 84:2003.

MOSSwall® je antistatický.

MOSSwall® je certifikovaný 
na snižování hlučnosti 
dle normy UNI EN ISO 
354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® neobsahuje 
bakterie a vytváří prostředí 
nepříznivé pro hmyz. 
Testováno TEC 1990706284.

MOSSwall® není pochozí 
a není určet pro venkovní 
instalace.

MOSSwall® neroste.

Ideální vzdušná vlhkost pro 
MOSSwall® je 40%-50%, optimální 
hodnota vlhkosti příjemná také 
pro člověka. 

MOSSwall® nevystavujte 
přímému slunečnímu svitu.

MOSSwall® nepotřebuje 
zavlažovat, nekropte vodou ani 
mlhou, nezvlhčujte přímým 
kontaktem s vodou nebo 
vodní párou.
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varianty / rozměry
MOSSwall® tvoří tenké ocelové panely, na nichž je vlastní MOSS 
přichycen. Existují dva standardní typy:

MW01 v rozměru 600 x 400 mm

MW02 v rozměru 600 x 400 mm - tvořený z 24 čtverců o rozměru 
100 x 100 mm - tento typ rámu je možné jako celek ohnout až o 30°,
jednotlivé čtverce lze oddělit 

MMOSSwall je na základě poptávky k dostání také na flexibilní tkanině, 
kterou je možné nastříhat a podle potřeby nalepit na oblé plochy, 
menší předměty apod. Nabízí tak další možnosti aplikací. 
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MW01 

MW01 



verde profilo
design: verde profilo

6/7

barevnost
Mírné odchylky v barvě jsou běžné (barevnost se odvíjí od 
množství chlorofylu obsaženém v lišejníku v okamžiku sběru).

cassis grey g iris 86 lavander 85

eucaliptus 87 wasabi 55 mint 54 aubergine 88

erica 53 mauve 67 pistachio 64 green pepper 66

paprika 72 red pepper 57 curry 60 sesame 62

cinnamon 65 saffron 51 anice 81 pink pepper 63

black B natural N
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DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce

MW01

MW02

 

název                                                    rozměr                                                      kód                    cena bez DPH

MOSSwall® ocelový 
panel

MOSSwall® ocelový 
nalamovací panel 

MOSSwall® na flexibilní 
tkanině 

600 x 400 mm

600 x 400 mm - 24 dílů 
100 x 100 mm
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záruka
Na MOSSwall® je poskytována záruka 4 roky od data prodeje. 
Životnost produktu je při správné aplikaci a použití mnohem delší. 

dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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