Vescom przedstawia nowe
winylowe okleiny ścienne
o surowym i organicznym
wyglądzie
Inspirowane naturalnymi materiałami
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Deurne, wrzesień 2019

Opracowując Barkley i Grayson, zespół projektantów Vescom
inspirował się naturalnymi materiałami takimi, jak: drewno,
kamień. Obie te nowości wyróżniają się wyglądem i fakturą.
Zaprojektowano je, aby nadać wnętrzusurowy , organiczny i
naturalny charakter. Ponadczasowy klasyk Albert, znany z
matowego wyglądu tkaniny, jest teraz dostępny w nowej odsłonie
kolorystycznej.
Grayson to kolekcja z grubym splotem i nieregularną strukturą płótna z subtelnym
połyskiem. Inspiracje czerpane z takich materiałów jak glina, kamień i ziemia są
wyraźnie widoczne we wzornictwie i palecie kolorów. Paleta ta składa się z 29
miękkich i ciepłych odcieni ziemi. Niezależnie od tego, jaki kolor wybierzesz, Grayson
nada każdemu pomieszczeniu wyrazisty i szorstki charakter.

okleina ścienna – design Grayson
Barkley tworzy naturalną atmosferę w pomieszczeniu dzięki swojemu szorstkiemu
charakterowi i organicznej strukturze kory. Bogata karta kolorystyczna (24 kolory)
również składa się w całości z naturalnych odcieni, w tym karmelu, miodu i kamiennej

czerwieni. Barkley subtelny połyski i doskonale sprawdza się w sektorze hotelarskogastronomicznym oraz placówkach opieki zdrowotnej.

okleina ścienna – design Barkley
Ponadczasowy klasyk Albert, znany z matowego wyglądu tkaniny, jest teraz dostępny
w nowej odświeżonej serii kolorystycznej. Opracowując paletę kolorystyczną, zespół
projektantów Vescom inspirował się ciepłymi, i naturalnymi odcieniami. Rezultat wybór aż 32 kolorów, w tym taupe, antracyt, dżinsowy błękit oraz naturalna zieleń,
czerwień i żółć.
Zalety winylowych oklein ściennych
Winyl to materiał o wielu właściwościach funkcjonalnych, na bawełnianympodkładzie
, co wpływa na jego ogromną wytrzymałość i trwałość. Ponadto jest łatwy w
utrzymaniu, odporny na światło, przebarwienia, zarysowania i uderzenia. Dzięki
powyższym właściwościom nasze okleiny winylowe można eksploatować przez okres
dziesięciu lub nawet piętnastu lat.
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Vescom zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją wysokojakościowych produktów
wnętrzarskich tworzonych z myślą o międzynarodowym rynku projektowania i aranżacji wnętrz: oklein
ściennych, materiałów obiciowych i tkanin zasłonowych. Vescom oznacza jakość technologii, wzornictwa i
obsługi. Charakterystyczne wzornictwo i trwałe materiały stanowią podstawę naszych kolekcji. Produkty
Vescom są wykorzystywane przez projektantów wnętrz, głównie w branży hotelarsko-gastronomicznej,
obiektach ochrony zdrowia, pomieszczeniach biurowych i placówkach oświatowych.
Poza siedzibą główną w Deurne (NL) Vescom posiada szeroko rozwinięta sieć własnych punktów sprzedaży
w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. W innych
regionach świata Vescom współpracuje z dystrybutorami. Firma Vescom (1971) należy do Grupy Vescom.

