
 

  



 



 

Chrobotek reniferowy 
PREMIUM 
Wysokiej klasy panele z naturalnego porostu, zwanego mchem 

reniferowym/islandzkim. Ręcznie zbierane z lasów północnej Skandynawii. 

Certyfikowany i stabilizowany wg. obowiązujących norm. Panele PREMIUM 

charakteryzują się gęstą zbitą strukturą – duża ilość mchu na 1 m2. Bardzo 

dekoracyjny efekt bujnej roślinności. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

         Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF,PCV lub inne 

Wysokość 7 cm 

Waga 10 kg/m2 

Kolorystyka 10 kolorów podstawowych + dodatkowe 

Forma Panele płaskie, panele przestrzenne 3D, 

logotypy, litery, wzory, kształty 3D 

Cena: 1300 zł netto/ m2 



Chrobotek reniferowy 
BASIC 
Wysokiej klasy panele z naturalnego porostu, zwanego mchem 

reniferowym/islandzkim. Ręcznie zbierane z lasów północnej Skandynawii. Struktura 

mchu BASIC jest nieco mniej gęsta niż w przypadku mchu PREMIUM (mniejsza ilość 

mchu na 1 m2). Wizualnie bardziej pierzasty niż mech PREMIUM. 

 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

                   Brak obrzeży: 

 

 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF,PCV lub inne 

Wysokość 5 cm 

Waga 9 kg/m2 

Kolorystyka 10 kolorów podstawowych + dodatkowe 

Forma Wyłącznie płaskie panele – kwadraty i 

prostokąty 

Cena: 1100 zł netto/ m2 



Chrobotek reniferowy 
TRAWIASTY 
Wysokiej klasy panele z naturalnego porostu, zwanego mchem 

reniferowym/islandzkim. Ręcznie zbierane z lasów północnej Skandynawii. 

Certyfikowany i stabilizowany wg. obowiązujących norm. Chrobotek trawiasty 

wyglądem przypomina równomiernie ścięty trawnik. Efekt jednolitej, przystrzyżonej 

zieleni. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

         Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF,PCV lub inne 

Wysokość 3 cm 

Waga 8-9 kg/m2 

Kolorystyka 3 kolorów podstawowych + dodatkowe 

Forma Panele płaskie, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 900 zł netto/ m2 



Chrobotek reniferowy 
FLEXY 
Samoprzylepne panele z naturalnego mchu wykonane na giętkim podłożu. Możliwe 

użycie na powierzchniach wklęsłych, wypukłych, jak i podłożach płaskich. Dają 

szerokie możliwości zastosowań jako okładzina różnego rodzaju filarów, półkolistych 

ścian i sufitów. Bardzo wygodny i szybki montaż, bez ingerencji w podłoże. Duża 

gęstość mchu, podobnie jak w przypadku mchu PREMIUM. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

         Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) Filc samoprzylepny 

Wysokość 5 cm 

Waga 6 kg/m2 

Kolorystyka 10 kolorów podstawowych + dodatkowe 

Forma Panele płaskie, logotypy, litery, wzory 

Cena: 1400 zł netto/ m2 



Chrobotek reniferowy 
PIXEL 
Wysokiej klasy panele z naturalnego porostu, zwanego mchem 

reniferowym/islandzkim. Ręcznie zbierane z lasów północnej Skandynawii. 

Certyfikowany i stabilizowany wg. obowiązujących norm. Panele PREMIUM 

charakteryzują się gęstą zbitą strukturą – duża ilość mchu na 1 m2. Bardzo 

dekoracyjny efekt bujnej roślinności. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

          

 
 

Wymiary Mini panel 10 x 10 cm 

Rodzaj podłoża (płyta) Filc samoprzylepny 

Wysokość 4 cm 

Waga 50 g / 1 sztuka 

Kolorystyka 10 kolorów podstawowych + dodatkowe 

Forma Panel kwadratowy 

Cena: 15 zł netto/ sztuka 

 



Chrobotek reniferowy 
KOLORY PODSTAWOWE: 

 

 

  



 

 

 

  



Mech poduszkowy 
TYP: LEŚNY 
Bardzo dekoracyjny mech leśny, zwany również jako gąbczasty lub Pole Moss. 

Występuje w postaci zbitych poduszek o jajowatym, niejednorodnym kształcie, 

tworzących niepowtarzalną fakturę.  

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

            Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF, PCV lub inne 

Wysokość 4 cm 

Waga 10 – 12 kg / 1m2 

Kolorystyka 3 kolory do wyboru 

Forma Płaskie panele, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 1800 zł netto/ m2 

 



  



Mech płaski 
TYP: LEŚNY 
Wysokiej klasy panele z naturalnego mchu zebranego z obszarów leśnych w Europie 

Zachodniej i Środkowej.  

Płaski, dosyć jednorodny, typowy mech leśny. Posiada naturalne, ciemnozielone 

zabarwienie i lekko pierzastą strukturę. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

            Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF, PCV lub inne 

Wysokość 4 cm 

Waga 8 kg / 1m2 

Kolorystyka 1 kolor – ciemna zieleń 

Forma Płaskie panele, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 1100 zł netto/ m2 

 



  



Mech prowansalski 
TYP: LEŚNY 
Niezwykle dekoracyjny, kudłaty mech w kolorze głębokiej zieleni. Występuje w postaci 

„włochatych”, szczeciniastych poduszek o niejednorodnym kształcie i rozmiarze.  

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

            Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 

          

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF, PCV lub inne 

Wysokość 4 cm 

Waga 8 -10 kg / 1m2 

Kolorystyka 1 kolor – naturalny 

Forma Łaskie panele, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 1900 zł netto/ m2 

 



Mech widłak 
TYP: LEŚNY 
Wysokiej klasy panele z naturalnego mchu zebranego z obszarów leśnych w Europie. 

Płaski, kudłaty typowy mech leśny, składający się z płożących rozwidlających się 

gałązek pokrytych drobnymi liśćmi 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

            Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 

          

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF, PCV lub inne 

Wysokość 4 cm 

Waga 8 kg / 1m2 

Kolorystyka 1 kolor - naturalny 

Forma Łaskie panele, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 1200 zł netto/ m2 

 



Mech paprociowy 
TYP: LEŚNY 
Niezwykle dekoracyjny mech o ciekawej strukturze. Tworzy pierzasty dywany z 

miniaturowych liści paproci. 

 

DOSTĘPNE FORMY WYKOŃCZENIA PANELI: 

            Obrzeża wykończone mchem:                                             Brak obrzeży: 

 

          

 
 

Wymiary Dowolny, panele są produkowane na 

zamówienie (najbardziej typowy format to 

50x50 cm) 

Rodzaj podłoża (płyta) MDF, PCV lub inne 

Wysokość 4 cm 

Waga 8 kg / 1m2 

Kolorystyka 3 kolory do wyboru 

Forma Łaskie panele, logotypy, litery, wzory, 

kształty 3D 

Cena: 1900 zł netto/ m2 



Mchy leśne 
KOLORY PODSTAWOWE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

KULE Z MCHU 3D 

Rodzaj mchu: CHROBOTEK LEŚNY PODUSZKOWY  PROWANSALSKI 

średnica:  

 

   

Kula 10 cm 35,00 zł  35,00 zł  54,50 zł  57,50 zł  

Kula 15 cm 80,00 zł  80,00 zł  125,50 zł  132,50 zł  

Kula 20 cm 148,70 zł  148,70 zł  233,20 zł  246,20 zł  

Kula 25 cm 241,20 zł  241,20 zł  371,00 zł  391,00 zł  

Kula 30 cm 329,00 zł  329,00 zł  511,00 zł  539,00 zł  

Kula 35 cm 448,00 zł  448,00 zł  695,00 zł  733,00 zł  

Kula 45 cm 754,00 zł  754,00 zł  1170,00 zł 1234,00 zł  

Kula 55 cm 1118,00 zł  1118,00 zł  1735,00 zł  1830,50 zł  

Kula 75 cm 2362,00 zł  2362,00 zł  3512,50 zł  3689,50 zł  

Kula 110 cm  4815,00 zł  4815,00 zł  7285,00 zł  7665,00 zł  



 

WŁAŚCIWOŚCI PANELI Z MCHÓW I ROŚLIN STABILIZOWANYCH: 

100% NATURY 

W naszej fabryce stosujemy wyłącznie naturalne, autentyczne 

rośliny, porosty oraz mchy leśne. 

 

 

0% PIELĘGNACJI 

Mchy i rośliny stabilizowane są w 100% bezobsługowe. Nie 

potrzebują światła słonecznego, podlewania, przycinania, 

opryskiwania. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Mchy stabilizowane są mocno nasączone substancjami 

impregnującą, która czyni z nich produkt trudnozapalny. Na 

specjalne zamówienie przygotowujemy płyty na podkładzie 

niezapalnym, oraz pokrywamy całą ścianę substancją 

trudnozapalną. Dostępne certyfikaty.  

 

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA 

Chrobotek reniferowy staje się twardy i sztywny, kiedy 

wilgotność powietrza spada poniżej 40%. Dzięki tej właściwości 

jest traktowany jako naturalny wskaźnik poziomu zdrowej 

wilgotności powietrza.  

 

SZYBKI MONTAŻ 

Panele wykonujemy na płytach MDF lub PCV na wymiar. Aby 

montaż był łatwy i szybki do każdego projektu dołączmy 

schematy montażu. Oferujemy również profesjonalną instalacje 

paneli w wykonaniu naszej ekipy montażowej. 

 

 

AKUSTYKA 

Mchy są produktami o wysokim poziomie absorbcji dźwięków. 

Pochłaniają dwa razy więcej dźwięku, niż inne materiały o tej 

samej grubości i wielkości. 

 

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 

Wszystkie mchy zbierane są ze szczególną troską dla 

środowiska., zgodnie z obowiązującymi w przepisami. 

Certyfikowane wg standardów ISO. 

 

HIPOALERGICZNY 

Mchy i rośliny są stabilizowane ekologicznymi substancjami, nie 

zawierają toksycznych związków chemicznych. Jako produkty 

zatrzymane w rozwoju, nie przeprowadzają procesu pylenia, oraz 

nie są przyjaznym środowiskiem dla pleśni i grzybów. Pigmenty 

stosowane do barwienia mchów są naturalne i zgodne z 

Europejskimi standardami zdrowia. 

 

ANTYSTATYCZNY 

Mech chrobotek posiada właściwości antystatyczne. Dzięki temu 

nie osiada się na nim kurz a Ty nie musisz się martwić, że będzie 

się brudził. 

 

DO WNĘTRZ 

Produkty stabilizowane są dedykowane wyłącznie do instalacji 

wewnątrz pomieszczeń. Zabronione jest wystawianie ich na 

działanie czynników atmosferycznych(deszcz, śnieg, wiatr, 

nadmierne nasłonecznienie). 

 



 

 

WYMAGANIA: 

 utrzymanie wilgotności w pomieszczeniu na poziomie min. 40% - 50% (w przypadku spadku wilgotności poniżej wskazanego poziomu należy, 

stosować elektryczny nawilżacz powietrza, do momentu uzyskania właściwej wilgotności pomieszczenia), 

 

 montaż paneli przy zachowaniu odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejników, pieców, kominków), 

 brak bezpośredniego kontaktu z wodą oraz innymi cieczami, 

 brak kontaktu ze środkami chemicznymi, 

 montaż paneli w miejscu o obniżonym ryzyku uszkodzeń mechanicznych mchów i roślin, 

 montaż paneli w intensywnie nasłonecznionym miejscu, 

 unikanie nadmiernego dotykania mchu oraz roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTAŻ: 

EKIPA MOSS DECOR: 

Świadczymy profesjonalne usługi montażowe wszystkich naszych produktów na terenie całego kraju. Koszt montażu ustalany jest każdorazowo 

indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju paneli, wielkości zamówienia, poziomu skomplikowania projektu oraz lokalizacji inwestycji. 

 

SAMODZIELNY: 

Wszystkie panele z mchu i roślin stabilizowanych można montować samodzielnie, wg rekomendowanych przez nas sposobów: 

MONTAŻ NA KOŁKACH ROZPOROWYCH - Rekomendowany przy cięższych, wielkogabarytowych płytach. Zalecany w przypadku planowania przeniesienia 

dekoracji w inne miejsce za jakiś czas. Daje możliwość demontażu paneli bez ich uszkodzenia. 

 

MONTAŻ NA KOŁKACH I KLEJU MONTAŻOWYM - Rekomendowany przy cięższych, wielkogabarytowych płytach. Klej montażowy stanowi dodatkowe 

wzmocnienie. Zalecany w przypadku montowania dekoracji „na stałe”. 

 

MONTAŻ NA KLEJU MONTAŻOWYM - Rekomendowany do instalacji płyt mniejszych gabarytowych i lżejszych. Łatwy, szybki montaż, nie wymagający 

wiercenia. Zalecany w przypadku montowania dekoracji „na stałe”. 

 

 

Każde zamówienie zawiera dokładną instrukcję montażu oraz projekt układu płyt (o ile zamówienie tego wymaga) 

 

 

 

 

 

 



 

WYSYŁKA / TRANSPORT: 

ZAMÓWIENIA KRAJOWE: 

 kurier 

 transport dedykowany firmą transportową 

 odbiór osobisty w Krakowie 

Cena wysyłki uzależniona jest od wielkości zamówienia oraz wagi. Wybieramy dla naszych klientów najkorzystniejszą opcję wysyłki. 

WYSYŁKI MIĘDZYNARODOWE: 

 Dostępne wysyłki drogą lądową / morską / lotniczą. Prosimy o kontakt w sprawie wyceny. 

 

GWARANCJA: 

Okres gwarancji: 2 lata, w warunkach zaleconego użytkowania. (dokładny opis postępowania z panelami z mchu —> dokument: Karta Gwarancyjna  

MOSS decor - ELEMENTY Z PRODUKTÓW STABILIZOWANYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ). 

 

SERWIS: 

Na terenie całej Polski świadczymy usługi serwisowe związane z panelami z mchu i roślin stabilizowanych: 

 regeneracja paneli - wymiana zniszczonych elementów z panelu na nowe 

 odświeżenie wizerunku - wymiana niektórych części mchów, porostów na inne gatunki. Możliwość dołożenia dodatkowych mchów lub roślin 

stabilizowanych do istniejącej kompozycji. 

 wypełnienie ubytków mchem (uzupełnienie dziur w panelach powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowego użytkowania paneli, 

wyschnięcia mchów powstałych na skutek długotrwałych spadków wilgotności powietrza, odbarwień mchu (działanie światła, wody, środków 

 chemicznych). 

 

Koszt serwisu ustalany jest każdorazowo indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju paneli, wielkości i skomplikowania serwisu, oraz lokalizacji inwestycji. 

 



 

WARTO WIEDZIEĆ 

Rośliny stabilizowane to w 100% naturalne, wiecznie młode rośliny. Proces stabilizacji zatrzymuje proces starzenia się roślin i pozwala cieszyć się ich 

atrakcyjnym wyglądem przez wiele lat. Stabilizacja to inaczej konserwacja roślin. Naturalne soki występujące w komórkach roślin są zastępowane płynem 

stabilizującym – impregnatem, który powoduje, że rośliny utrzymują swoją świeżość przez bardzo długi czas, nie potrzebują przy tym jakichkolwiek działań 

pielęgnacyjnych jak podlewanie, nawożenie, przycinanie. 

 

 

Proces stabilizacji jest technologią całkowicie bezpieczną zarówno dla naszego zdrowia, jak i środowiska. Płyn stabilizujący jest substancją naturalną, 

ekologiczną i całkowicie biodegradowalną. Rośliny stabilizowane są odporne na grzyby, pleśnie, nie osiada się na nich kurz. Są również nieatrakcyjnym 

środowiskiem dla owadów. Idea wiecznie młodych roślin to innowacyjna alternatywa dla żywych roślin. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących 

naturalnej zieleni bezobsługowej. 

 

 

Wszystkie panele wykonywane są z produktów wytworzonych przez naturę. 

Nie są to wytwory fabryczne, dlatego, nigdy nie występują dwa identyczne osobniki / egzemplarze. Panele z kolejnych zbiorów zawsze nieznacznie różnią się 

od siebie fakturą, wielkością, zabarwieniem. Jest to zależne od lokalizacji wykonywania zbiorów, stanowiska oraz od pory roku, w której wykonywany jest 

zbiór. 

 

 

Zdarza się, że mchy zebrane w tym samym momencie, z tego samego miejsca, wyglądające niemal identycznie podczas zbiorów, mogą w różnym stopniu 

chłonąć barwnik i substancję stabilizującą, tym samym różnić się od siebie w efekcie finalnym, a w późniejszym czasie inaczej reagować na proces starzenia 

się. 

 

 

Mchy leśne zostają zebrane wraz z ziemią i ściółką leśną na której urosły. Materiał ten jest w całości dezynfekowany i poddawany stabilizacji, tym samym 

szansę wystąpienia w nim jakichkolwiek żywych organizmów (insektów) jest zredukowany niemal do zera.  

 

 

Grubość ściółki ma również wpływ na docelową grubość paneli, oraz kształt obrzeży. Z tego względu grubość obrzeży oraz wysokość panelu wraz z płytą jest 

zawsze wartością szacunkową, uzależnioną od wyglądu zebranych mchów i może nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji wartości. 

 



 

 

  



 

BLISKO NATURY - NASZA MISJA 

 

Jesteśmy jednym z wiodących na Polskim rynku producentem wysokojakościowych produktów z naturalnych mchów, porostów i roślin stabilizowanych. 

 

Jako grupa artystów i architektów krajobrazu specjalizujemy się w tworzeniu dekoracyjnych zielonych ścian i obrazów, starając się wprowadzić jak najwięcej 

natury do miejsc w których żyjemy. 

 

Wszystkie nasze produkty wykonywane są z wysokiej jakości certyfikowanych materiałów legalnie zbieranych w różnych częściach Europy. 

Panele tworzone są ręcznie przez doświadczonych artystów - florystów. 

 

Staramy się, aby każdy produkt wychodzący z naszych rąk był perfekcyjnie wykonany, według przyjętych u nas wewnętrznych norm. 

 

Mamy nadzieje, że nasze produkty będą cieszyć oczy naszych klientów przez długie lata, przywołując relaksujące skojarzenie chłodnych lasów, soczystych 

polan i oraz bezkresów północnych obszarów podbiegunowych. 

 

 

MOSS decor Sp. z o.o. 

Urzędnicza 36/11, 31-905 Kraków 

NIP: 678-316-01-82, 

Regon: 364 295 281 

KRS: 0000615080 

 

 

ADRES BIURA: 

 

Moss decor 

ul. Murarska 19/6U 

31-311 Kraków 

 

 

KONTAKT: 

tel: +48 533 377 990 

tel: +48 730 151 922 

www.mossdecor.pl 

www.facebook.com/mossdecor.studio/ 

 

   

 

 

 



 


