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Hakkımızda About  Us

Dikey Yosun Mumyalanmış Yosunlar,Ağaçlar ve Bitkiler

100% Doğal
Tüm korunmuş Dikey Yosun ürünleri gerçektir. 

Biyoçözünür formüller ile işlenmiş doğal bitkilerdir.

Yıllarca Dayanması için Korunmuş
Bitkisel bazlı gliserin ile geliştirilen benzersiz işlemimiz, bitki içindeki nemi, buharlaşmayan ve böylece 

zaman içinde bitkinin güzelliğini korumasını sağlayan bir bileşenle değiştirir.

Uygun Maliyetli 

Kolay Bakım ve kurulum

Mumyalanmış ağaçlarımız yıllarca güzelliğini korur ve yeniden satın alma ihtiyacını 

önemli ölçüde azaltır.

Ürünler ışık, toprak ve su gerektirmez, kurulum ve bakımda önemli tasarruflar sağlar.

Çevre Dostu
Dikey Yosun tarafından mumyalanmıs� bitkiler, uzun ömürleri ve nakliye ve depolama sürecinde

daha az enerji tüketimleri nedeniyle taze kesilmiş çiçeklerden daha çevre dostudur. Sonuç olarak, 

taze veya yapay çiçeklerden çok daha düşük bir karbon ayak izine sebep olurlar.

Dikey Yosun Preserved Moss, Trees and Plants

100% Natural
All preserved Dikey Yosun products are real. They are natural 

plants that have been treated with a bio-degradable formula.

Preserved to last for years
Our unique process, developed with vegetable-based glycerin, replaces 

the humidity within the plant with a component that does not evaporate 

and thereby preserve beauty over time.

Cost-Effective

Easy to maintain and install

Our preserved plants lasts for years and significantly lowers the need for re-purchasing.

The products do not require light or water, leading to significant savings in 

installation and maintenance.

Environment-friendly
Dikey Yosun preserved plants are more environmentally friendly than fresh-cut flowers 

due to their long life and low energy consumption during transport and storage. 

As a result it has significantly lower carbon footprint than fresh or artificial flowers.

Last for Years
Uzun Ömürlü

%100 Natural
%100 Doğal

No light or water required
Işık ve Su Gerekmez

Böceklenme Yapmaz

Budama ve Bakım Gerekmez

Zararlı Kimyasal İçermez

No infestation or microorganism

No trimming or maintenance

No toxic chemicals

 Dikey Yosun was established in 2013 by an 
entrepreneur who served in the packaging sector and 
have the plant preservation know-how. He set the 
company’s motto as  “let's do what is not in the market”. 
With the continuous R & D, the brand has expanded its 
market share and customer portfolio gradually.
            Dikey Yosun mass production and sales numbers 
have risen steadily with the satisfaction of our 
distinguished customers. Dikey Yosun provides both for 
the domestic market, especially the Marmara, Aegean 
and Mediterranean Regions, and for foreign market such 
as Azerbaijan, Georgia, Qatar, Dubai and Iraq.

 Ambalaj sektöründe hizmet veren genç 
girişimcinin 2013 yılında "olmayanı yapalım" 
mantığından yola çıkarak kurduğu işletme Dikey 
Yosun bugün sahip olduğu gelişmiş pazar payına 
ve müşteri portföyüne , markanın aralıksız 
sürdürdüğü AR-GE çalışması ile ulaşmıştır. Dikey 
Yosun firmasının müşteri memnuniyeti ile gelişen 
seri üretim kapasitesi ve satış hedefleri giderek 
büyümüştür. İç piyasada Marmara, Ege ve Akdeniz 
Bölgesi ağırlıklı olmak üzere dış piyasada da 
Azerbaycan, Gürcistan, Qatar, Dubai, Irak gibi 
ülkelere başarı ile hizmet vermektedir. 



Yosun Duvar
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Moss Wall

Kara yosunu, Top yosun ve Liken 
olarak 3 ana gruba ayrılan 

Mumyalanmış Yosunlarımız uzun yıllar 
boyunca tazelik ve canlılığını 

mumyalama işlemimiz sayesinde 
korumaktadır.

Preserved Moss, divided into 3 main groups; 
Flat Moss, Ball Moss and Lichen(Reindeer 

Moss), can maintain its freshness and 
vividness for a long-time as a result of our 

preservation process.
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Top Yosun
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Ball Moss

Stabilization process allows us to experience attractiveness of 
a live-plant, by using organic methods, for many years.

With this practice, plants are able to save their natural look, 
elasticity,  structure and color without any need of water, 

sunlight, heat or care.

Mumyalama işlemi; bitkinin doğal canlılığının çekiciliğini organik 
yöntemlerle sürekli hale getirmemize yardımcı olan bir işlemdir.

Bu teknik ile bitkiler doğal görünümlerini, elastikiyetlerini, yapılarını ve 
renklerini; suya, ışığa, ısıya ve bakıma gerek duymadan korurlar.



Top Yosun Ball Moss
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Tamamı Türkiye ormanlarından köylülerimiz 
tarafından toplanan yosun çeşitleri tesise getirilip 

kurutma, temizleme ve şoklama gibi bir dizi 
işlemin ardından uygulamaya hazır hale geliyor.

All of our moss is gathered by villagers from forests 
of Turkey. Subsequently, the moss is brought to our 

facilities in which series of operations such as 
drying, cleaning, and preserving are applied with the 

intention of make it ready-to-install. 



Liken Lichen

87

Preserved moss, trees and plants; do not embody any insects 
and pathogens because they do not have nutritive value, are 

able to conserve their volume and beauty just like the first 
day, they also come by aesthetical and elegant presence.

Mumyalanmış yosunlar, ağaçlar ve bitkiler; besin değeri 
oluşturmadıklarından böcek ve patojenleri bünyelerinde 

barındırmazlar, ilk günkü boy, hacim ve canlılıklarını daima 
korurlar, oldukça estetik ve şık görünüme sahiptirler. 



Liken Lichen
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Ürünlerimizin tamamı Avrupa 
standartlarına uygun üretilmektedir ve 

bitki sağlık sertifikasına sahiptir.

All of our products are produced 
according to European standards and 

possess phytosanitary certificate.
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Bitki Duvar Plant Wall

It is mostly impossible to tell the difference between our 
preserved plants and live-plants. They play a key role in 

order to lower the decibel level of the surrounding owing to 
their sound absorber texture. Their antiallergic feature is 

the proof that there would not be any transmission of 
disease through inhalation or contact. When the necessary 

conditions are provided, they offer persistent endurance.

Mumyalanmış bitkilerimizi canlı bitkiden ayırt etmek çoğu zaman 
imkansızdır. Ses emici yapıları sayesinde ortamın desibel seviyesini 

düşürmede büyük rol oynarlar. Anti-alerjik oluşu solumaya veya 
temasa yönelik bir hastalığa yol açmayacağına kanıttır. Gerekli 
koşullar sağlandığı takdirde uzun süreli kalıcılık sağlayacaktır. 
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Plant WallBitki Duvar Plant Wall

Just like our moss, our plants are also 
gathered from the forests of Turkey 

during pruning season and 
transferred to our facilities. Their 

crispness and beauty are preserved 
by our unique technique during the 

whole process.
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 Yosunlarımız gibi tamamı Türkiye 
ormanlarından, budama zamanlarında 

toplanan bitkiler tesise getirildikten sonra 
mumyalama sıvısının bitkinin öz suyunun 
yerine geçmesi sağlanarak sürekli canlılık 

elde ediliyor.
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Tablolar Frames



Ağaçlar Trees

Yumuşak Meşe 
Ağacı

White Oak Tree
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Ağaçlar Trees

Mazı Ağacı

Thuja Tree
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Ağaçlar Trees

Yabani Çilek 
Ağacı
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Strawberry-tree



Ağaçlar Trees

Cipso Ağacı
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Gypsophila Tree
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Virgatus Ağacı

Ağaçlar Trees
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Virgatus Tree



Palmiye Ağacı

TreesAğaçlar
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Palm Tree



TreesAğaçlar
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The palms, that are 
maintaining their natural beauty 

thanks to our 
preservation method, can 

be applied to any 
space with any height while

bringing an 
exotic tropical world to you.Her mekana, istenilen boyda

 uygulanabilen palmiyelerimiz, doğal 
canlılığını mumyalama işlemimiz sayesinde 

koruyor ve egzotik tropikal dünyayı 
ayağınıza getiriyor.



BonsaisBonzailer

Mazı Bonzai

Thuja Bonsai
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BonsaisBonzailer

Yumuşak Meşe 
Bonzai

White Oak Bonsai
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BonsaisBonzailer

Sert Meşe Bonzai

Bur Oak Bonsai
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BonsaisBonzailer

Cipso Bonzai

Gypsophila Bonsai
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SpiralsSpiraller

Cipso Spiral

Gypsophila 
Spiral

39 40



SpiralsSpiraller

Yumuşak Meşe 
Spiral

White Oak Spiral
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SpiralsSpiraller

Virgatus Spiral

Virgatus Spiral
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ArrangementAranjmanlar

Saksıda Okaliptus
Potted Eucalyptus
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TEB Zeytinburnu 
Şubesi Top Yosun 
Duvar Uygulaması

Biletix Genel 
Müdürlüğü Bitkili 

Yosun Duvar ve  Tablo 
Uygulaması
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İBB Bağdat Caddesi 
Dış Mekan Bitkili 

Yosun Duvar 
Uygulaması

İBB 
Göztepe 
Parkı Dış 
Mekan 
Bitkili 
Yosun 
Duvar 

Uygulaması
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Ebay - 
Gittigidiyor 

Merkez Ofisi 
Ağaçlandırma 
Uygulaması

Emaar Square 
Galliard 

Restaurant 
Yosun Duvar 
Uygulaması
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Vadi İstanbul TAV Genel 
Müdürlüğü Yapay 

Ağaçlandırma Uygulaması

Emlak Konut 
Genel Merkezi 
Liken Yosun 

Duvar 
Uygulaması
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Kemalpaşa 
Belediyesi Belediye 
Binası Girişi Bitkili 

Yosun Duvar 
Uygulaması

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Uçanyol Yol 
Kenarı Duvarları Bitkili 

Yosun Duvar 
Uygulaması
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