Vescom przedstawia trzy
kolorowe i trwałe
materiały obiciowe
Unikatowe zestawienie funkcjonalnych i
niezwykłych struktur
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Kolorowe i trwałe. Oto nowe materiały obiciowe Acton, Rolla i
Dikson. Każdy o niezwykłej strukturze. Zaprojektowane i
wyprodukowane we własnej tkalni Vescom. Wysoka odporność na
ścieranie sprawia iż nowe tkaniny obiciowe doskonale nadają się do
intensywnego użytkowania.
Acton: niezbędny w sektorze biurowym
Acton to mocny i prosty materiał obiciowy. Ta wielokolorowa mieszanka o przyjemnym
dotyku ma zabawny charakter. Materiał ten ma matowy,surowy wygląd i jest dostępny
aż w 39 świeżych nowych kolorach. Oprócz podstawowych neutralnych odcieni, seria
kolorów zawiera także kolory takie jak żółć, pomarańcz, czerwień, turkus oraz różne
odcienie zieleni. Materiał ten daje się łatwo układać i doskonale się nadaje do
zastosowań na fotele biurowe. Idealne na przykład do biura o otwartym planie. Acton
jest odporny na ogień, ścieranie (90.000 tarć Martindale, 100.000 podwójnych tarć
Wyzenbeek), na działanie światła oraz na przebarwienia. Ponadto Acton jest
atrakcyjny cenowo. Niezbędny w sektorze biurowym.
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Rolla: trójwymiarowy, solidny i graficzny
Materiał obiciowy o wyraziście architektonicznym charakterze. Oto Rolla.
Trójwymiarowy i graficzny projekt ma wysoką odporność na ścieranie, pomimo
wypukłych wzorów. Seria kolorów Rolla składa się z 20 nowoczesnych odcieni. Od
neutralnych szarości, do niebieskich, różowych i pomarańczowych. Kolory Acton i
Rolla są do siebie dopasowane i przez to doskonale się łączą. Nawet w 1 meblu. Tak
jak Acton, Rolla jest odporny na ogień, ścieranie (50.000 tarć Martindale, 100.000
podwójnych tarć Wyzenbeek), oraz na działanie światła i przebarwienia.
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Dikson: bogata mieszanka szenilowa
Dikson to bogata szenilowa mieszanka o miękkim dotyku. Bardzo mocna i odporna na
ścieranie (100.000 tarć Martindale, 100.000 podwójnych tarć Wyzenbeek), pomimo
swojej miękkości. W zależności od konta padania światła, materiał ten mieni się
różnymi kolorami. Dikson to kameleon który doskonale łączy się z pozostałą częścią
wnętrza. Paleta kolorów jest delikatna i składa się między innymi z ciepłej szarości i
różnych kolorów kamiennych. Materiał ten, dzięki swojemu ciepłemu i bogatemu
wyglądowi wyjątkowo sprawdza się w sektorze usług hotelarskich.
obszerny asortyment
Acton i Rolla zostaną dodane do katalogu upholstery 01. Dikson zostanie dodany do
katalogu upholstery 02. Na obecną ofertę firmy Vescom składają się okleiny ścienne,
materiały obiciowe i tkaniny zasłonowe dla rynku inwestycyjnego.
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Vescom opracowuje, wytwarza i dystrybuuje wysokiej jakości produkty do wnętrz na międzynarodowy rynek
kontraktowy: okleiny ścienne, materiały obiciowe i tkaniny zasłonowe. Vescom oznacza wysoką jakość. Jeśli
chodzi o technologię, projektowanie i serwis. Charakterystyczne wzory i trwałe materiały stanowią podstawę
naszych kolekcji. Produkty produkowane przez Vescom są wykorzystywane na rynku kontraktowym: głównie
w sektorze hotelarskim, opieki zdrowotnej, biurowym i edukacyjnym.
Oprócz głównej siedziby w Deurne (Holandia), Vescom ma szeroko rozgałęzioną sieć biur sprzedaży
Vescom. W Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Vescom współpracuje z dystrybutorami w innych częściach świata. Vescom (1971) należy do Vescom
Group.

