Nieuwe wandbekleding
geïnspireerd op het gevoel
van hout
Perfect voor het creëren van een warme en
natuurlijke sfeer
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Vescom introduceert twee nieuwe dessins vinyl wandbekleding: Wutai
en Corvo. Beiden zijn geïnspireerd op het gevoel van hout en zorgen
voor een organische en natuurlijke uitstraling. Sagara, een tijdloze
Vescom basic, wordt opnieuw uitgebracht in maar liefst 44 kleuren.
organische boomschorsstructuur met een matte uitstraling
Wutai heeft een fijne en organische boomschorsstructuur met een matte en droge
uitstraling. Bij de ontwikkeling van dit dessin liet Vescom's designteam zich inspireren
door het natuurlijke gevoel van hout. Wutai creëert binnen iedere ruimte een natuurlijke
en warme sfeer. Beschikbaar in 14 kleuren, van heel donker verkoold antraciet tot lichte
en warme houttinten.

wallcovering – design Wutai
heavy duty met stevige structuur en een ruimtelijk effect
Corvo is ook geïnspireerd op de natuurlijke vorm van hout. Dit dessin heeft een stevige
structuur en zorgt voor een indrukwekkend ruimtelijk effect aan de wand. Dit ‘heavy
duty’ product is extra sterk en bestendig en daarmee ook uitermate geschikt voor
ruimtes die intensief worden gebruikt. De 9 ingetogen houttinten benadrukken het
bijzondere gevoel van natuurlijk materiaal.

Het organische en duurzame karakter van Wutai en Corvo ligt in lijn met Vescom’s
gordijnstoffen Tay en Tinos. Deze producten refereren allen aan organische materialen
en invloeden uit de natuur, wat voor een rustig en harmonieus effect zorgt.

wallcovering – design Corvo
uitgebreide nieuwe kleurenserie voor tijdloze basic
Tijdloze basic Sagara, bekend om de verfijnde weefstelstructuur, is nu beschikbaar in
een nieuwe en grotere kleurenserie. Er is keuze uit maar liefst 44 kleuren, waaronder
veel neutralen, zwart, warmgrijs en wolwit, maar ook volop actuele groen- en
geeltinten.
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Vescom ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige interieurproducten voor de internationale
projectmarkt: wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen. Vescom staat voor kwaliteit. In techniek,
vormgeving en service. Onderscheidende ontwerpen en duurzame materialen vormen de basis van de
collecties. Producten van Vescom worden toegepast in de projectmarkt. Voornamelijk in de segmenten
hospitality, healthcare, office en education.
Naast de hoofdvestiging in Deurne (NL) heeft Vescom een wijd vertakt netwerk van eigen verkoopkantoren. In
Europa, Azië, Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Elders in de wereld werkt Vescom met
distributeurs. Vescom (1971) maakt deel uit van Vescom Groep.

