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A Vescom desenvolve, produz e distribui produtos para interiores de
elevada qualidade para o mercado internacional de projectos:
revestimentos murais, revestimentos para mobiliário e cortinas.
A Vescom é sinónimo de qualidade: na tecnologia, na concepção e na assistência.
Uma diversidade de projectos e de materiais duradouros constituem a base das
colecções. O produtos da Vescom são aplicados no mercado de projectos, em
particular nos segmentos de hotelaria, cuidados de saúde e escritórios.
Nestes mercados existe uma necessidade crescente de produtos para interiores que
sejam bonitos, intensos e criadores de atmosferas, mas a funcionalidade dos produtos
é essencial. Os produtos da Vescom identificam-se com esta percepção. Em termos
técnicos, as colecções de revestimentos de parede e de tecidos para interiores
satisfazem as elevadas exigências de qualidade impostas aos materiais pelo mercado
de projectos, nomeadamente, no que se refere à facilidade de aplicação, à
sustentabilidade e à resistência ao fogo, à luz e ao desgaste.
A Vescom oferece colecções que permitem fazer escolhas sustentáveis. Contudo, para
a Vescom, a actividade empresarial responsável não se limita à simples realização de
produtos sustentáveis e de qualidade elevada. A Vescom produz com uma
contaminação mínima do ambiente e opta deliberadamente pela separação e pelo
controlo do escoamento dos resíduos. O que garante um processo de produção
sustentável. A Vescom tira o máximo partido de energia verde e gás. A sede principal
em Deurne (Países Baixos), inclusive fábrica, funciona de forma 100 % neutra em
termos de CO2. A Vescom tem as certificações ISO 14001 e ISO 9001.
Para além do estabelecimento principal em Deurne (Holanda), a Vescom possui uma
extensa rede de escritórios de venda próprios, não só na Europa, mas também no
Médio Oriente, Ásia, América Latina e Estados Unidos da América. Noutras partes do
mundo, a Vescom trabalha com distribuidores. Deste modo, mantém¬-se informada dos
desenvolvimentos internacionais nos diferentes mercados e está em condições de
melhorar continuamente o seu nível de conhecimentos e de assistência.
A Vescom (1971) faz parte do Grupo Vescom. Este conjunto de empresas de âmbito
mundial está especializado no desenvolvimento, produção e distribuição de produtos
de qualidade para interiores: revestimentos de parede e tecidos para interiores.
Volume de negócios de cerca de € 75 milhões. Número de empregados: 290. As
empresas do grupo Vescom estão estabelecidas na Europa e na América do Norte.
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