


 

 

 
Oryginalność, zmienność i  prawdziwy urok 

naszych realizacji  każdego dnia podbija serca 

coraz większej l iczby osób, którzy cenią rzeczy 

estetyczne, nacechowane indywidualnością

 

CHROBOTEK DESIGN TO POŁĄCZENIE 

DEKORACJI Z UŻYCIEM ROŚLIN 

STABILIZOWANYCH O WYSOKIEJ JAKOŚCI I 

TRWAŁOŚCI

 

JAK RÓWNIEŻ KUNSZTU ARTYSTYCZNEGO 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ 

PROJEKTANTÓW

 

JESTEŚMY GRUPĄ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ 

WIELE POMYSŁÓW I NIEUSTANNIE SIĘ 

ROZWIJAJĄ. PASJA MOTYWUJE NAS 

CODZIENNIE

Witamy 
w świecie 

nowoczesnych 
dekoracji

i architektury 
wnętrz

Duży 
wybór

 
Wiele 

rozwiązań

 
Nasi specjaliści pomogą w wyborze takiej  

dekoracji ,  który podkreśli  wygląd Twojego 

wnętrza. Każdy klient ma zagwarantowane 

indywidualne podejście i  maksymalną uwagę.

 

Na rynku jesteśmy od niedawna, dlatego 

staramy się, aby każdy nasz projekt wyglądał 

idealnie.  Pomożemy Ci znaleźć wszystko 

czego potrzebujesz, by stworzyć idealną 

przestrzeń, zgodnie z najnowszymi trendami.

 

Założyciele firmy są bezpośrednio 

zaangażowani w proces produkcyjny od samego 

początku. Zapewnia to stałą kontrolę i  produkt 

najwyższej jakości .

 

 

 

Co robimy ?  
Panele z mchu

Dekoracje z mchu

Projektujemy wnętrza

Wynajmujemy gotowe ścianki z mchu

 

 



 

 

 
Wykorzystujemy mech pozyskiwany w lasach 

skandynawskich i  we Francji

 

NATURALNY & ORYGINALNY  
Ręcznie zbierany z troską o naturę i  

certyfikowany przez ISO 9001& ISO 14001.  

Nie emituje zanieczyszczeń

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Zielone ściany z mchu 
mech leśny

mech chrobotek 
 

Pochłania dźwięk nawet dwa razy bardziej  niż 

inne produkty o tej  samej grubości czy 

wielkości

POCHŁANIACZ DŹWIĘKU  
Najlepszy sposób na wyciszenie pomieszczenia

IZOLATOR TERMICZNY 
Odporny na działanie ognia.  

Euro klasa E  EN 13501-1

OGNIOODPORNY  
Dokonując zakupu w naszej firmie masz 

pewność, że został on starannie przygotowany i 

nabywasz produkty najwyższej jakości

JAKOŚĆ 
Mech będzie cieszył się dobrtn wyglądem

 przez minimum 10 lat

TRWAŁOŚĆ



 

 

 
 
 

 

Rodzaje mchu  w naszej ofercie 
 

Mech chrobotek

Mech poduszkowy

Mech płaski

 

 

 Dekoracje
 

 

Wszystkie dekoracje dostępne są na stronie:   www.chrobotek-design.pl/sklep

Wykonujemy również dekoracje na indywidualne zamówienie klienta.

W naszej ofercie mamy obrazy, l i tery, loga i  przeróżne kształty z mchu

 

 

Wynajem ścianki z mchu 
Wymiar jednego modułu to 120 cm x 240 cm Moduły można w 

łatwy sposób łączyć ze sobą.Przy większych  projektach nasi 

specjaliści montują ścianki.

 

 

 
 

WYMIARY ŚCIANEK Z MCHU

 
W naszej ofercie posiadamy dwa warianty ścianek z mchu:

 

♦Mech chrobotek w kolorze jasna i  ciemna zieleń

♦Mech płaski i  poduszkowy

  
300 PLN netto/doba/moduł

 

 

 

 
 

RODZAJE MCHU  
 

KOSZT



Panele z mchu 
Warianty

 
 

Grubość panelu:  6-7 cm 

Waga 10 kg/m2

Kępki mchu 

układane pionowo

 

 
 

Grubość 4-5 cm. 

Waga 7 kg/m2

Kępki mchu 

układane płasko

 

Grubość 2-3 cm. 

Waga ≈5 kg/m2

Układany na płasko, 

wyglądem przypomina

trawnik

 
 

PANELE Z MCHU WYKONYWANE POD KONKRETNY WYMIAR 
 

 

Kolory 
 

 

WYRÓŻNIA NAS DOSTĘPNOŚĆ DO SZEROKIEJ GAMY 

KOLORÓW CHROBOTKA RENIFEROWEGO

 

MOŻEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ AŻ 34 KOLORY

 
Mech chrobotek reniferowy w środowisku naturalnym 

ma delikatną beżową barwę. Może on być jednak poddany

procesom barwienia i  wkomponować się w każde wnętrze

 



 

 


