
NyquiMoss PANELE EKOLOGICZNE

Architekci coraz częściej wykorzystują w projektach natu-
ralne i ekologiczne materiały, symbolizujące powrót do na-
tury. Ogrody wertykalne to najnowszy trend w dekorowaniu
wnętrz. Naturalny, specjalnie preparowany mech dekora-
cyjny, to jedna z najciekawszych propozycji do tworzenia 
tzw. zielonych ścian.

NyquiMoss to dekoracyjny mech wykonany ze specjalnej 
odmiany porostu naziemnego – chrobotka reniferowego, 
pochodzącego z Norwegii. Dzięki procesowi zasolenia mech 
zachowuje swój naturalny wygląd i kolor, który utrzymuje 
się przez wiele lat. Nie wymaga konserwacji, podlewania 
ani dostępu do światła, przez co można stosować go nawet 
w zaciemnionych pomieszczeniach. Oprócz walorów este-
tycznych, ma także niezwykle przyjemną fakturę w dotyku, 
ponieważzachowuje naturalną miękkość i elastyczność.

Dzięki zastosowaniu podkładu ze specjalnej pianki aku-
stycznej, NyquiMoss pełni funkcję nie tylko dekoracyjną, 
ale również akustyczną, o wysokim współczynniku pochła-
niania dźwięku. Moduły z mchu dają możliwość uzyskania 
dowolnego kształtu na ścianie, wycięcia logotypów czy 
czcionek. Specjalne barwniki sprawiają, że NyquiMoss do-
stępny jest w różnych kolorach - od żywej zieleni po inten-
sywne odcienie czerwieniu czy f ioletu.

Mech akustyczny umożliwia posiadanie dużej ilości zie-
leni bez utraty przestrzeni użytkowej. Ściany z tego ma-
teriału tworzą efekt żywej, trójwymiarowej tapety, która 
wprowadza do każdego wnętrza naturalny i ciepły klimat. 
NyqiMoss doskonale sprawdza się we wszelkiego rodza-
ju pomieszczeniach reprezentacyjnych typu recepcje, sale 
konferencyjne, lobby hotelowe, open space czy nowoczesne 
przestrzenie użyteczności publicznej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiMoss PANELE EKOLOGICZNE

NyqiMoss to panele dekoracyjne o wysokim współczynniku 
pochłaniania dźwięku aw ≥ 0,90*.  Produkowane są 
ze specjalnej pianki akustycznej o budowie typu „open-
cell”. Jest ona sprężysta, odkształcalna i odporna na 
wywieranie krótkotrwałych nacisków powierzchniowych. 
Zewnętrzną warstwę NyquiMoss stanowi mech dekoracyjny, 
wykonany z porostu naziemnego, barwionego na jeden 
z kilkudziesięciu dostępnych kolorów. Nie wymaga on 
podlewania, przycinania ani dodatkowej konserwacji. 
Wierzchnia warstwa dekoracyjna zachowuje swoją 
naturalną sprężystość, nie kruszy się i nie łamie. Nadaje się 
do zastosowania we wnętrzach, gdzie wilgotność powietrza 
przekracza 30%.  W przypadku wystąpienia niższej 
wilgotności należy zastosować nawilżacz powietrza.

MATERIAŁ

Wymiar pojedynczych modułów z mchu akustycznego, 
dostosowany jest do danego zamówienia oraz wielkości 
adaptowanej powierzchni. Panele można montować do 
ściany za pomocą kleju lub taśm dwustronnych NYQUITAPE. 
Dostępna jest także wersja dekoracyjna Nyqimoss bez 
podkładu z pianki akustycznej, która nie ma właściwości 
pochłaniających. Możliwe jest zamówienie nietypowych 
kształtów, logotypów lub liter. 

INNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

+/- 5 mm

miękka

tak

ODCHYŁKI WYMIAROWE

STRUKTURA POWIERZCHNI

PRODUKT NATURALNY

WYMAGANA WILGOTNOŚĆ 30%

KONIECZNOŚĆ PODLEWANIA

MONTAŻ

PRODUKT EKOLOGICZNY

szybki, ściana

tak

REAKCJA NA PROMIENIE UV brak

nie wymagana
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