
SCANDINAVIAN 
REINDEER MOSS

H U R T O W N I A  M E C H  C H R O B O T E K  P O L S K A

https://mechchrobotek.pl/


Nasza hurtownia jest 
dystrybutorem chrobotka 
na Polskę. Mech dekoracyjny 
dostępny jest na wagę jako 
hurt oraz detal. 

Dostępne są kartony o wadze: 
5kg, 2.5kg, 500g oraz kartonik 
50g sprzedawany jako próbka 
do większych zamówień.  

W ofercie są dostępne także 
zielone panele z mchu 3D 
na ścianę. 

CZYM 
HANDLUJEMY?PANELE Z 

MCHU

MECH NA 
WAGE



DLACZEGO 
MECH CHROBOTEK?

Jako hurtownia mchu skandynawskiego 
gwarantujemy prawdziwy, oryginalny 
mech norweski jakości premium oraz 
najlepszą cenę mchu premium w Polsce. 
Zapraszamy do zakupów.  

Posiadamy najwyższe w Europie 
zagęszczenie mchu na panelu 
mierzone w kg/m2.



DESIGN & NATURE

Mech chrobotek jest miękki i przyjemny w dotyku a jego 
struktura jest pierzasta w formie gęsto osadzonych między 
sobą pojedynczych kępek. Obrzeża gotowych paneli celowo 

nie są wykończone mchem, dzięki czemu można je łączyć 
między sobą, tworząc jednolitą, zwartą powierzchnię. 



KLIENCI

Z przeszło ponad 
1000 aktywnymi 

klientami 
współpracujemy w 
zakresie hurtowym 
zarówno w Polsce 

jak i zagranicą

JAKOŚĆ

Jakość importowanego 
przez nas mchu określana 

jest jako premium.  
Posiadamy najwyższe w 

Europie zagęszczenie 
mchu na panelu mierzone 

w kg/m2.

02
POMOC

Pomagamy w 
doborze mchu 
i kolorystyki. 

Obliczamy zużycie 
materiału i służymy 

fachowym 
doradztwem.
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INNOWACYJNA 
ABSORBCJA 
DŹWIĘKU

Długi czas pogłosu to jeden z najczęstszych 

problemów akustycznych z jakimi borykają 

się projektanci wnętrz. Nowoczesna 

architektura wprowadziła przestronne 

wnętrza, którym towarzyszą twarde i 

płaskie powierzchnie, które mogą być 

przyczyną długiego czasu pogłosu oraz 

irytującego echa. Firma Scandinavian 

Reindeer Moss opracowała bardzo 

skuteczny absorber dźwięku pochłaniający 

pogłos i echo z otoczenia - panele z mchu. 

Zalety produktu stanowi wysokiej jakości 

płyta ekspandowana oraz idealna struktura 

komórkowa porosta, która została 

rozłożona w odpowiedniej gęstości 

wewnętrznej.  Mech chrobotek, który jest 

wykorzystywany do paneli 3D został 
wyselekcjonowany spośród całych 

rocznych zbiorów. Przy wykonaniu panelu 

3D stosowany jest ten z późnego okresu, 

najbardziej dojrzały o strukturze mocno 

rozgałęzionej. 



KOLORY 
MCHU

Mech chrobotek hurt i detal dostępny 
jest w kolorach spring green 
(jasnozielony), natural (naturalny), 
moss green (zielony leśny).  

W ofercie także są dostępne inne 
kolory na zamówienie. Zamów ilości 
hurtowe i mieszaj kartony wybranymi 
kolorami spośród 24 dostępnych. 

https://mechchrobotek.pl/sklep/
https://mechchrobotek.pl/sklep/




MECH 
NA WAGĘ

https://mechchrobotek.pl/mech-chrobotek-reniferowy/
https://mechchrobotek.pl/mech-chrobotek-reniferowy/


PANELE  
Z MCHU

Wykonanie: Panel z mchu wykonywany ręcznie 

Przeznaczenie: na ściany i sufity do układania i łączenia ze sobą

Wymiary: 50×50 cm

Grubość panelu: 7 cm z płytą wilgocioodporną

Grubość płyty wilgociodpornej: 1 cm

Struktura mchu:  pierzasta, złożona z kępek

Wykończenie obrzeży mchem: Nie

Rodzaj porostu: chrobotek reniferowy

Kolorystyka: 3 kolory do wyboru (ciemna zieleń, Naturalny, Jasna 

zieleń (spring green)

Waga panelu: ok. 3 kg

Czas realizacji: max 2 tygodnie 
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Jeżeli masz pytania napisz: biuro@mechchrobotek.pl  

PANEL Z MCHU 
NA ŚCIANĘ 
50X50CM

https://mechchrobotek.pl/panele-z-mchu/
https://mechchrobotek.pl/sklep/panel-z-mchu-na-sciane-50x50/
https://mechchrobotek.pl/sklep/panel-z-mchu-na-sciane-50x50/
https://mechchrobotek.pl/sklep/panel-z-mchu-na-sciane-50x50/


Złóż pierwsze zamówienie i sprawdź 
jakość Scandinavian Reindeer Moss

PIERWSZE 
ZAMÓWIENIE01

Zamów powyżej 10 kartonów x 5kg
i skorzystaj z wysyłki za 0 zł

DARMOWA 
WYSYŁKA02

Uzbieraj zamówień na 20 kartonów x  5kg 
i zdobądź na stałe -5% upust

RABAT NA 
STAŁE -5%03

Zamów przed godziną 11.00 a 
wyślemy towar tego samego dnia

SZYBKA 
WYSYŁKA04



" NATURA JEST DLA MNIE MANIFESTACJĄ BOGA.  
 

  OBCUJĘ Z NATURĄ KAŻDEGO DNIA ABY CZERPAĆ
Z NIEJ CODZIENNĄ INSPIRACJĘ DO PRACY.   

 

NAŚLADUJĘ W BUDYNKACH PRAWA KTÓRE 

NATURA UŻYŁA W SWOIM OBSZARZE. " 

  

F R A N K  L L O Y D  W R I G H T  



Mech Chrobotek 
Cieszyńska 39H 
43-243 Wisła Wielka 
Polska 

biuro@mechchrobotek.pl 
NIP. 957 093 13 84 

drukowane w 100% 
z makulatury

Scandinavian Reindeer Moss 
Tårnfalkveien 31 
4318 Sandnes 
Norway 

CETRAL: +4799850583 
Orgnr. NO170882-24574 

facebook.com/mechchrobotek 

instagram.com/mechchrobotek 

twitter.com/mechchrobotek 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Zadzwoń: +48 734 623 523 
lub odwiedź: www.mechchrobotek.pl


