
חדש! לוחות מֹוס לעיצוב פנים
מוצר טבעי קל לתחזוקה ליישומים מגוונים בעיצוב פנים
חיתוך צורני • חיפוי קירות אנכיים • מחיצות ודלתות • תקרות • משטחים אופקיים

במשרד, בלובי, בחנות, במלון, במסעדה, בבית... ובכל מקום.
לוחות דקומֹוס המחופים במֹוס טבעי, הם פרי שיתוף פעולה בן 30 שנה 
בין דקורם וגנרון, חברות ותיקות ובעלות נסיון רב בתחום הגינון הטבעי 

והמלאכותי.
הן  המשמש  ורבגוני  פונקציונלי  אקולוגי  מוצר  הם  דקומֹוס  לוחות 
קירות,  חיפוי  פנים:  בחללי  אקוסטי  לבידוד  והן  דקורטיבי  לחיפוי 
תקרות וריהוט, חיתוך צורני כגון לוגו חברה, מחיצות אקוסטיות כגון 
נוספים  רבים  ויישומים  תאורה  גופי  חיפוי  תמונות,  ישיבות,  בחדרי 

בארכיטקטורה ועיצוב פנים.

 40% היישומים הם לחללי פנים בלבד, ללא חשיפה לשמש ובמינימום 
תהליך  ארוך.  ולטווח   - וזולה  פשוטה  קלה,  הלוחות  התקנת  לחות. 
ההרכבה פשוט ואינו דורש תשתיות ו/או הכנה מיוחדת במשטח היעד 

והתחזוקה פשוטה בניגוד להקמת קירות ירוקים של צמחיה טבעית.
ניתן  וצורתו.  גודלו  המשטח,  עיצוב  את  להגדיר  תוכלו  ההזמנה  בעת 

לשלב מספר גוונים באותו משטח. 
נשמח להתאים את המוצר לדרישותיכם ולצרכי המקום ולהעניק לכם 

ליווי צמוד בתהליך הבחירה, התכנון, העיצוב והתחזוקה.

אינו דליק! דקומֹוס אושר במכון התקנים הישראלי כמוצר העומד בתקנים המחמירים ביותר לפי תקן אש ת”י 755
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נתונים ועובדות על דקומֹוס

)MOSS( מהו המֹוס

התקנה

תכונות של מוצר מנצח

צבעים נוספים בתאום מראש ובכפוף 
להזמנת מינימום. 55 - ירוק בהיר75 - אפור בהיר54 - ירוק כהה

המֹוס, Cladonia Stellaris )או בשמו העברי - חזזית( הוא צמח 
רך הגדל על הקרקע ביערות בצפון סקנדיביה. נוכחותו בטבע 
מעידה על אוויר נקי. הוא נחשב לאחד האורגניזמים העמידים 
כמותו  ולכן  בשנה  ס״מ  כ-3-6  רבה  באיטיות  צומח  ביותר, 
יכולתו  היא  הבולטות  מתכונותיו  אחת  מוגבלת.  המסחרית 

לספוג רעש, תכונה הנשמרת גם במצב המעובד.
המֹוס נקטף בתהליך ידני תחת פיקוח בכדי לא לפגוע בצמח 

ובסביבתו.

מבוקרים  וחניטה  שימור  תהליכי  עובר  המֹוס  הקטיף  לאחר 
באמצעות מינרלים טבעיים לא רעילים. התהליך משמר לשנים 
רבות את חיוניות הצמח, את מראהו ואת רכותו וגם מעניק לו 

עמידות בפני שריפה.
למֹוס נדרשת לפחות 40% לחות יחסית. אם נחשף לתנאי לחות 
תנאי  השבת  עם  התקין  למצבו  ויחזור  ישתקם  הוא  נמוכה, 

הלחות המומלצת בהתאם להנחיותינו.

ולא  אלרגניים  לא  טבעיים,  בחומרים  נעשה  השימור  תהליך   *

רעילים.

המֹוס החנוט נשמר רך ונעים למגע לשנים רבות ואף שומר על   *

ניחוח היער האופייני לו בטבע.

דישון,  ככגון  כל תחזוקה  דורש  ואינו  צומח  אינו  החנוט  המֹוס   *

השקיה או הדברה.

בעל תכונות אנטי-סטטיות ואינו צובר אבק.  *

המֹוס נטול חיידקים ופטריות ואינו מושך חרקים.  *

לא נדרשת תאורה אלא לצורכי דקורציה.  *

המֹוס עמיד בפני שריפה בזכות תהליך ביו-מינרלי ייחודי בעת   *

השימור והחניטה.

התקנים  מכון  של  המחמיר  האש  בתקן  עומד  החנוט  המֹוס   *

הישראלי ת״י 755.

הודות  מצויין  אקוסטי  מבודד  משמשים  הדקומֹוס  לוחות   *

לתכונתו הטבעית לספוג רעשים בחללי הפנים )במיוחד בתדרים 

להם האוזן האנושית רגישה(.

יישומים רבים ומגוונים שפוגשים את רצונותיך וצרכיך.  *

התקנת הלוחות פשוטה ומהירה בזכות הלוחות הדקים  *

)3-5 ס״מ( ומשקל נמוך )8-15 ק״ג למ״ר(.  

שיטת הייצור של לוחות דקומֹוס, שפותחו על-ידינו בישראל, מאפשרת חיפוי בכל צורה גם על משטחים קעורים/קמורים 
זה  מוצמדים  הלוחות   • הנדרש  היישום  לפי  שונים(  מחומרים  )מיוצרים  הגמיש  או  הקשיח  המשטח  אל  מודבק  המֹוס   •
תחזוקה או  תשתית  דורשים  ואינם  להתקנה,  קלים   • ואסתטי  מלא  משטח  שמתקבל  כך  מהעין  נסתר  בחיבור  לזה 

מוס בתקריב

צבעי המֹוס  |  3 צבעי בסיס: ירוק כהה, ירוק בהיר ואפור בהיר

היישומים הם לחללי פנים בלבד, ללא חשיפה ישירה 
לשמש ובמינימום תנאי לחות יחסית של 40%.

המ�ס בסביבתו הטבעית
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