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Vescoms gevarieerde collectie vinyl wandbekleding wordt nu verrijkt
met de introductie van Sila en de nieuwe kleurenserie van Shannon twee gestructureerde oppervlakken die zowel contrasterend als
complementair zijn. De nieuwe kleuren van Shannon zorgen ervoor dat
dit klassieke ontwerp nu net zo modern aanvoelt als 50 jaar geleden.
Sila, een splinternieuwe toevoeging aan de Vescom collectie, getuigt van
hoogwaardige technologie maar ziet er toch heel natuurlijk uit.
Shannon: een klassieker aangepast aan de eisen van vandaag
Shannon maakt al sinds het prille begin van Vescom in de jaren zeventig deel uit van
de collectie. Sindsdien is dit dessin aangepast met nieuwe kleuren en voor nieuwe
omgevingen, en zowel architecten als ontwerpers grijpen er telkens weer op terug.
Waardoor is Shannon zo speciaal, zo tijdloos? Het enorme reliëf en de ruwe structuur
zorgen voor een uitzonderlijke tactiliteit en driedimensionaliteit. Shannon straalt een
authenticiteit uit die voortkomt uit zijn ambachtelijke geschiedenis - het dessin werd
ontwikkeld in een tijd waarin patronen met de hand op walsen werden gegraveerd. De
ambachtelijke kwaliteit overheerst ook vandaag nog en geeft de wandbekleding zowel
een sterk karakter als een intrinsieke charme. Shannon is een echte blikvanger en komt
goed tot zijn recht in retail en hospitality projecten.

wandbekleding - dessin Shannon

De 22 nieuwe kleuren van Shannon weerspiegelen de diversiteit van hedendaagse
interieurs. Het kleurenpalet omvat talrijke matte neutralen die verwijzen naar geplet
papier of gestructureerd keramiek. Andere tinten zijn geïnspireerd op allerlei
materialen, van kostbare juwelen tot mozaïektegels en steen. Sommige kleuren lijken te
zijn gehaald uit edelstenen: smaragdgroen, lapis lazuli blauw, gouden amber en
rozenkwarts. Overige kleuren zouden zo uit de aardlagen kunnen zijn gedolven:
antracietzwart, granietgrijs, kleibruin en gepolijst koper.

wandbekleding - dessin Shannon
Sila: innovatief en vertrouwd
Achter de eenvoudige maar toch verfijnde uitstraling van Sila gaat een hoge mate van
innovatie schuil. Hoewel de structuur van Sila lijkt op een geweven stof waarmee we
allemaal vertrouwd zijn, zou de productie ervan niet mogelijk zijn geweest zonder de
interne expertise en geavanceerde technologische processen van Vescom. De
ultradunne samenstelling en het uiterst fijne reliëf van de wandbekleding benadrukken
de kundigheid van Vescom wat betreft productontwikkeling.
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De 25 kleuren van Sila stralen het frisse gevoel van de lente uit, met zachte luchtige
pasteltinten maar ook levendige tinten van goudsbloemen of lavendel die net zijn
geplukt. Zij aan zij staan mos- en grasgroene tinten en blauwere tinten: het aquamarijn
van een rimpelloos meer en de subtiele tinten van een berglandschap in de verte.

wandbekleding - dessin Sila
contrasterend én complementair
Door zijn minimalistische esthetiek is Sila bijna de tegenpool van het uiterst
gestructureerde Shannon. Maar deze schijnbare tegenpolen vullen elkaar juist
uitstekend aan. De kleurenseries zijn niet bedoeld om bij elkaar te passen, maar om
elkaar te ondersteunen. Dit betekent dat Sila in een interieur kan dienen als de
overheersende vinyl wandbekleding, terwijl Shannon zorgt voor de accenten.
Shannon en Sila zetten de sterke materiaalsynergie voort binnen het gehele Vescom
productassortiment: wandbekleding, gordijnstoffen en meubelbekleding voor de
internationale projectmarkt. Hoewel elk product zijn eigen unieke identiteit heeft, delen
de producten van Vescom hetzelfde DNA. Daarbij worden esthetiek en uitstekende
prestaties met elkaar in balans gebracht en worden alle producten ontworpen met
respect voor de specifieke eigenschappen van de bijbehorende materialen en
technieken. De resultaten zijn tastbaar en expressief en worden meer bepaald door
dessin dan door decoratieve aspecten. Daarbij worden kleur, materiaal en structuur met
elkaar verweven. Doordat materialen, kleuren en texturen voortdurend terugkomen in
deze verschillende assortimenten, kunnen architecten en ontwerpers gebruik maken van
de holistische wereld van Vescom om interieuroplossingen te creëren met één en
dezelfde sfeer en uitstraling.
de superieure prestaties van vinyl wandbekleding
Zowel Shannon als Sila worden vervaardigd van vinyl, een aantrekkelijke en toch
ongelooflijk duurzame wandbekleding die voldoet aan de strenge normen van de
internationale projectmarkt. De vinyl wandbekleding van Vescom is een
kwaliteitsproduct dat lang meegaat. Het is brandwerend en kleur- en lichtecht. De vinyl
wandbekleding wordt in de eigen productiefaciliteiten van Vescom gemaakt en kan niet
alleen optisch naadloos worden aangebracht, maar is ook eenvoudig te verwerken, te
onderhouden en te repareren.
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Vescom ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige interieurproducten voor de internationale
projectmarkt: wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen. Vescom staat voor hoogstaande 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 sectoren
hospitality, gezondheidszorg, kantoren en onderwijs.
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.

