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dlaczego właśnie mech?
Era mchu dekoracyjnego rozkwita. Ten wdzięczny materiał 

ma wiele zastosowań i występuje w różnych odsłonach. 

Spośród wielu jego atutów wspomnieć należy budowanie 

niesamowitej atmosfery we wnętrzach, łatwość montażu 

i pielęgnacji oraz, co ważne, cenę niższą niż standardowe 

systemy ścian zielonych. Mech dekoracyjny niezwykle 

korzystnie wpływa na mikroklimat wnętrza poprzez swoją 

higroskopijność, a przy tym ma właściwości akustyczne. 

Jest  niezwykle plastyczny i dlatego tylko wyobraźnia 

ogranicza w kreowaniu mszanych dekoracji…
Pres-Bois, czyli bliżej lasu, tworzy z pasją
meble z tego, co zostało wyrzeźbione przez naturę. 



 PRES-BOIS...  zrodzone z fascynacji 
Pres Bois działa na polskim rynku od 2015 roku.  Siedziba główna firmy mieści się 

w Zembrzycach, miejscowości położonej w sercu Beskidów, 60km na południe 

od Krakowa. Początki Pres-Bois i idei jej przyświecającej sięgają 

Francji,  gdzie narodził się pomysł stworzenia firmy meblowej, której 

filozofia bierze swój początek w naturze.  Nadmiar kreatywności 

przyczynił się do stworzenia linii produktów dekoracyjnych w oparciu 

o naturalny mech, który stał się obecnie nieodłącznym elementem 

wizerunku firmy. Bogata gama produktów z mchu m.in. obrazy

z mchu, panele do tworzenia zielonych ścian, została wzbogacona 

produktami dekor z drewna i naturalnej wełny pozyskiwanej w Karpatach.

Natura - najdoskonalszy twórca 
Tak jak w przyrodzie nie ma dwóch 
takich samych drzew, tak w ofercie 
Pres-Bois nie ma dwóch identycznych 
produktów.  Stawiamy na unikalność.



Skontaktuj się i zamów zieloną ścianę już dziś: sklep@pres-bois.pl / +48 883 000 239

dekoracyjne panele z mchem
standardowy wymiar 50x50cm i 56x56cm /  dowolny panel wykonywany na zamówienie

nowa generacja zielonych ścian

Dekoracyjne panele są ręcznie 
wykonywane przez florystów 
Pres-Bois z wodoodpornej płyty MDF 
(gr. 5mm) z zamocowanym do niej 
mchem

 dostępne w trzech wariantach:
- mech płaski
Grubość panelu wraz z mchem 
ok. 0,5-2cm. 
- mech okrągły “poduszkowy”
Grubość panelu wraz z mchem 
ok. 3-7cm. 
- chrobotek reniferowy
Grubość panelu wraz z mchem 
ok. 3-7cm.

Obrzeża gotowych paneli 

celowo nie zostały wykończone 

mchem, dzięki czemu można 

je łączyć między sobą, tworząc 

jednolitą, zwartą powierzchnię 

- ścianę z mchu. Panele z mchem 

dostępne są w standardowym 

formacie 50x50cm i 56x56cm,  

a także wykonywane 

na zamówienie klienta pod 

wymiar, wyceniane na m2. 

Panele pakowane i wysyłane 

są w kartonach o wymiarach 

59x59x9cm. W kartonie mieści 

się 1 panel.



KOLORY NATURY
Każdy rodzaj mchu dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych:

- jasna zieleń
- ciemna zieleń

Floryści Pres-Bois z wielką starannością pracują nad tworzeniem 
idealnej mieszanki barwników, która daje mchowi najbardziej 

naturalny kolor. Wszystko po to, aby w twoim wnętrzu zagościła natura.

Kolor mchu uzyskuje się za pomocą naturalnych, organicznych barwników. 
Kolorystyka mchu nie jest jednorodna, ponieważ produkt jest w 100% naturalny i w różny sposób pochłania 
barwnik. Mech w ofercie Pres-Bois jest mchem naturalnym pochodzącym z ręcznych zbiorów z prywatnych lasów 
w Skandynawii i Francji.

mech okrągły
J0003/J0009

mech płaski
J0005/J0011

chrobotek  reniferowy
J0001/J0007

chrobotek  reniferowy
J0002/J0008

mech okrągły
J0004/J0010

mech płaski
J0006/J0012



MECH PAKOWANY
Służy do wyklejania paneli dekoracyjnych

Mech pakowany w kartony o 
wym. 59x59x9cm o gramaturze:

- 1,8 kg mech płaski / 4 
warstwy mchu w jednym 
kartonie,
- 2,0 kg mech okrągły / 2 
warstwy mchu w jednym 
kartonie.

DEKORACYJNE KĘPKI

Mech kępkowy dekoracyjny 
nadaje się do wyklejania 
paneli jako dekor z mchu 
leśnego, a także jako element 
do komponowania “ścian 
zielonych z  mchu”. Z jednego 
kartonu mchu okrągłego można 
wykleić ok. 0,5m2 powierzchni, 
natomiast z kartonu mchu 
płaskiego ok. 1,2m2.
.

mech okrągły M0003-M0004
mech płaski    M0005-M0006



Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami: sklep@pres-bois.pl / +48 883 000 239

JAK PIELĘGNOWAĆ MECH?

Mech wykorzystywany w ofercie Pres-Bois został 
zestabilizowany specjalnym roztworem, dzięki 
któremu zachowuje swój naturalny wygląd  
i strukturę. Stabilizacja sprawia, że mech nie pleśnieje 
i nie staje się siedliskiem insektów, czy grzybów.  
W sensie biologicznym nie jest on mchem żywym  
i nie rośnie. W związku z tym nie wymaga specjalnego 
nawadniania. Dla zachowania swojej trwałości 
potrzebuje jedynie odpowiedniej wilgotności 
powietrza w przedziale od 40% do 60%. Dodatkowo 
panele z mchem powinny być lokalizowane  
w pomieszczeniach z dala od bezpośrednich źródeł 
ciepła (kaloryfer, kominek) i nienarażane na działanie 
promieni słonecznych. W okresie grzewczym, gdy  
w pomieszczeniach powietrze jest wysuszone zaleca 
się stosowanie nawilżacza powietrza lub zraszanie 
mgłą wodną sąsiedztwa mchu*.

*nie należy pryskać mchu bezpośrednio. Ponadto 
woda używana do spryskiwania powinna być 
pozbawiona kamienia. Zachowanie wymienionych 
warunków użytkowania pozwoli cieszyć się 
naturalnym pięknem mchu przez długi czas.

PIĘKNO ZATRZYMANE
DLA CIEBIE

Te wszystkie cechy sprawiają, że mech 
staje się idealnym rozwiązaniem 
do aranżacji praktycznie każdego 
pomieszczenia. Świetnie sprawdza 
się również w pomieszczeniach bez 
okien, jak łazienki, które dodatkowo 
charakteryzują się podwyższoną 
wilgotnością, co ten  materiał bardzo 
lubi.



“

MONTAŻ - CZY TO TAKIE 
TRUDNE?

Panele dekoracyjne z mchem 
są bardzo proste w montażu  
i tak naprawdę każdy może  
je samodzielnie zamocować  
w dowolnym miejscu przy użyciu 
najprostszych narzędzi. Różne 
rodzaje mchu można dowolnie 
łączyć tworząc kolorowe, żywe 
obrazy.



MONTAŻ PANELI - W KILKU KROKACH

Panele przeznaczone są do dekoracji wnętrz. Prosta konstrukcja sprawia, 
że samodzielny montaż jest bardzo łatwy. Mocowanie można wykonać  
na kilka sposobów. Za pomocą:
- wkrętów
- klejów budowlanych
- taśm mocujących.
Proces montażowy jest bezproblemowy w przypadku każdego typu 
ściany: od ścian murowanych aż po ściany z płyt g-k.
Środki ostrożności: podczas montażu należy uważać, aby nie naciskać 
na wnętrze panelu. Może to prowadzić do odkształcenia i uszkodzenia 
struktury mchu. 

Samodzielny 
montaż do 

każdego typu 
ściany jest 

bardzo prosty.
Wkrętarka 
i poziomica 
- to jedyne 
narzędzia 
niezbędne 

w czasie 
montażu. 



ŚCIENNE OGRODY, CZYLI MECH W AKCJI 

Mech to niezwykle wdzięczny materiał. 
Nadaje niezwykłego wyrazu każdemu 
wnętrzu i doskonale wpisuje się w tak 
popularny trend eko. 

Plastyczność mchu sprawia, że ścienne kompozycje 
w połączeniu ze światłem wyglądają wprost rzeźbiarsko.



Struktura mchu kocha światło, 
igra z nim tworząc ścienne płaskorzeźby.

Możliwości aranżacyjne z wykorzystaniem mchu są 
nieograniczone. Uzupełnią zarówno wnętrza klasyczne jak 
i ultranowoczesne. Małe wymagania pielęgnacyjne mchu 
sprawiają, że można lokować go nawet w trudno dostępnych 
miejscach domu, np. na sufitach.

ścienne ogrody
wprowadzą powiew natury do twego domu



ŻYWE OBRAZY 
NA TWOJĄ ŚCIANĘ

Mech w kolejnej odsłonie pod 
postacią dekoracyjnych ram 
ściennych. Oferowane w dwóch 
standardowych wymiarach 
56x56cm oraz 136x56cm dopełnią 
każde wnętrze. Ramy wykonane 
są z litego drewna i malowane 
na dowolny kolor. Standardowo 
występują w czerni i bieli.

ramki czarne 136x56 - H0025-H0030

ramki czarne 56x56
H0007-H0012



Dekoracyjne obrazy są doskonałą alternatywą dla osób, które chcą wprowadzić 
mech do swego wnętrza jako delikatny, ale oryginalny akcent. Ich atutem jest dowolność aranżacji i łączenia  
z innymi elementami dekoracyjnymi oraz to, że każde wnętrze nabierze dzięki nim niezwykłego charakteru.

Zaprojektuj swój własny obraz  

Pres-Bois oprócz ram w standardowym formacie, oferuje ramy wykonane  
na zamówienie klienta. Każda rama może zostać dowolnie spersonalizowana  

pod kątem koloru obramowania, jej wymiarów i rodzaju wypełnienia. Do wyboru 
są 3 rodzaje mchu z oferty firmy dostępne w dwóch kolorach .

ramki białe 56x56  H0001-H0006
                      136x56  H0019-H0024



Ramy ze starego drewna w połączeniu z minimalizmem 
nowoczesnych wnętrz dają porażający efekt. 
Kontrastowe rozwiązania, to coś co jest dziś trendy! 

MAGIA 
STAREGO DREWNA

Ciekawym elementem 
oferty firmy Pres-Bois jest 
seria obrazów z mchem  
z ramami wykonanymi  
ze starego drewna. Drewno 
pozyskiwane z elementów 
konstrukcyjnych dawnych 
budynków dostaje nowe 
życie i łączy się z mchem 
tworząc niepowtarzalny 
produkt. Ramy oferowane 
w standardzie mają wymiary 
56x56cm oraz 136x56cm. 
Są również wykonywane 
na zamówienie klienta 
w dowolnym rozmiarze. 

.

ramki ze starego drewna 56x56  H0013-H0018
                     

ramki ze starego drewna 136x56
  H0031-H0036
                     



Stare drewno 
wyjątkowo 

polubiło się 
z mchem dając 

produkt 
o niezwykłych 

walorach 
estetycznych 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami:      sklep@pres-bois.pl / +48 883 000 239



pres-bois.eu
PRES-BOIS PL Sp. z o.o.  Zembrzyce 151  34-210 ZEMBRZYCE Poland
e-mail: sklep@pres-bois.pl   phone: +48 33 8231904  +48 883000239
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