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Przezierne, akustyczne tkaniny zasłonowe w nowym wymiarze to
efekt naszej specjalistycznej wiedzy i innowacyjności w zakresie
technik tkania. Tay i Tinos to miękkie, swobodnie opadające tkaniny
o wysokim poziomie pochłaniania dźwięku (alphaw 0.6). Pokazują,
że funkcjonalność i estetyka idą ze sobą w parze. Swan to nowa
przezierna podstawowa tkanina zasłonowa o szerokości na pełną
wysokość pomieszczenia. Są to trzy tkaniny łączące najwyższy
poziom techniczny, wykonania i funkcjonalności. Zaprojektowano i
wyprodukowano je w naszej własnej tkalni.
na pełną wysokość pomieszczenia, akustyczna i przezroczysta
Tay o szerokości na pełną wysokość pomieszczenia to przyjemna i miękka z natury
tkanina zasłonowa z organicznymi pionowymi pasami. Tkanina ta jest inspirowana
naturalnymi kształtami drewna, bambusa i wody. Tay wyróżnia się wysokim poziomem
pochłaniania dźwięku (alphaw 0.6), swobodnie się układa, jest szeroka na pełną
wysokość pomieszczenia, można ją prać w 70 stopniach oraz znajduje szerokie
zastosowanie dzięki temu, że występuje w 12 naturalnych kolorach.

curtain – acoustics – design Tay

akustycznai matowa
Tinos jest delikatna w dotyku i ma matowe wykończenie. Pionowa struktura krepy
nadaje tkaninie naturalny wygląd Tinos, dzięki swej półprzezroczystości, idealnie nada
prywatności takim wnętrzom jak biuro. Podobnie jak Tay, również i ta tkanina
wyróżnia się wysokim poziomem pochłaniania dźwięku (alphaw 0.6), swobodnie się
układa i można ją prać w 70 stopniach. 16 delikatnych odcieni, a wśród nich miedź,
srebro, szmaragd i lila, które można ciekawie łączyć z okleinami ściennymi Barkley.

curtain & wallcovering – design Tinos & Barkley
przezierna podstawowa tkanina zasłonowa o delikatnym wyglądzie
bawełny
Tkanina zasłonowa o szerokości na pełną wysokość pomieszczenia Swan dzięki
swojej prostocie znajduje szerokie zastosowanie w ośrodkach służby zdrowia, biurach
oraz w hotelach i gastronomii. To przezierna podstawowa tkanina o przyjaznym i
delikatnym wyglądzie bawełny. Nieregularny efekt melanżu nadaje tkaninie naturalny
wygląd. Oferta kolorystyczna obejmuje wiele naturalnych odcieni, w tym m.in.
kremowy, beżowy i ciepłą szarość.
nowa kolekcja przeziernych tkanin zasłonowych
Kolekcja przeziernych tkanin zasłonowych Vescom jest bardzo bogata. Obejmuje
różnego rodzaju wzory począwszy od subtelnie neutralnych po niespotykane akcenty i
delikatny metaliczny połysk. Tkaniny oferują funkcjonalne rozwiązanie dla każdego
wnętrza. Tkaniny są ognioodporne i bezpieczne, odporne na działanie światła oraz na
przebarwienia, a także są trwałe. Można je prać w wysokich temperaturach i
posiadają certyfikat Oeko-Tex. Oprócz tego dostępny jest szeroki wybór innych
przeziernych akustycznych tkanin zasłonowych.
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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.

