8 zalet winylowych
oklein ściennych
z powłoką
Vescom Protect

łatwość w utrzymaniu

odporność na plamy

Powłoka Vescom Protect jest łatwa w
czyszczeniu zarówno przy pomocy zwykłych
środków czyszczących, płynu Vescom Cleaner
jak i silnych rozpuszczalników. Okleiny tej
nie naruszy nawet najsilniejszy środek do
czyszczenia nie zawierający dodatków
ściernych. Ponadto czyszczenie tymi środkami
nie prowadzi do jej szybkiego zużycia.
Winylowe okleiny ścienne z powłoką
Vescom Protect czyści się przy tym szybciej
i dokładniej, niż innego rodzaju pokrycia
ścian. W ten sposób koszty konserwacji
można ograniczyć do minimum.

Powłoka Vescom Protect to przezroczysta
folia ochronna, naniesiona na winylową
okleinę ścienną. Sprawia ona, że ściany są
całkowicie odporne na tworzenie się na nich
plam i powstawanie wszelkiego rodzaju
zabrudzeń. Nawet substancje, które są znane
z pozostawiania uporczywych plam, takie
jak jod, azotan srebra, tusz czy farby, mogą
zostać w prosty sposób całkowicie usunięte.

trwałość oraz odporność
na zarysowania i
uderzenia

bez naruszenia
estetyki wystroju

Folia ochronna Vescom Protect jest przezroczysta i zupełnie niewidoczna, dzięki czemu
Dzięki doskonałej odporności na plamy
winylowe okleiny ścienne z powłoką Vescom estetyczny wygląd winylowej okleiny ściennej
Protect mogą być z łatwością eksploatowane nie zostaje w żaden sposób naruszony.
Każdy gatunek z naszej kolekcji jest bez
nawet przez 10 do 15 lat. Odporność na
wątpienia niezwykle funkcjonalny pod
zarysowania i uderzenia zarówno okleiny
względem technicznym. Przy tym jednak
z powłoką, jak i samej okleiny, została
nie szpeci go „lodowaty” efekt, charakterydokładnie przetestowana. Jednak w
styczny dla wielu produktów z tworzyw
przypadku połączenia winylowej okleiny z
powłoką Vescom Protect odporność ta okazała sztucznych.
się być o 33% lepsza! To sprawia, że nasz
produkt jest idealny do zastosowania w
pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
nieprzerwana ochrona
Dodatkową zaletą jest też fakt, że okleina
Powłoka Vescom Protect zapewnia
z powłoką przykrywa drobne pęknięcia
nieprzerwaną ochronę i nawet w przypadku
i rysy na ścianach.
zużycia aktywnego czynnika. Nadal dobrze
zabezpiecza ściany.

odpowiedzialna
inwestycja
Wybór winylowej okleiny ściennej z powłoką
Vescom Protect jest też korzystny z finansowego punktu widzenia. Koszty początkowe
są często nawet niższe, niż w przypadku
zastosowania porównywalnego pokrycia
ściennego. Sam fakt, że przez wiele lat ściany
nie będą już wymagać prac konserwacyjnych, takich jak malowanie, sprawia że nasza
okleina winylowa ze specjalną powłoką
staje się inwestycją odpowiedzialną pod
względem ekonomicznym.

bezpieczeństwo
Winylowa okleina ścienna Vescom Protect
powstaje przy zastosowaniu bezpiecznej,
naturalnej i wolnej od toksyn technologii.
Jest przy tym całkowicie hipoalergiczna.

alternatywa dla farby
i pokryć z włókna
szklanego
Między innymi dzięki dużej trwałości,
higienicznym właściwościom i łatwości
w czyszczeniu winylowa okleina ścienna z
powłoką Vescom Protect stanowi doskonałą
alternatywę dla malowania ścian farbą,
czy stosowania tapet z włókna szklanego.

Vescom
Protect
chroni
ściany przed
zabrudzeniami,
chemikaliami
i bakteriami

Vescom Protect
ponieważ w
służbie zdrowia
najważniejsza
jest higiena

higieniczna,
odporna na
plamy i łatwa
w czyszczeniu

skład

warstwa wierzchnia
winylu zadrukowana
przy użyciu farb na
bazie wody, na nośniku
bawełnianym + powłoka
Vescom Protect
szerokość

±130 cm / ± 51/52 inches
chłonność akustyczna

alphaw 0.15
selon DIN 52215
klasyfikacja odporności ogniowej

czyszczenie przy pomocy zwykłych
środków czyszczących
winylowa okleina
ścienna
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nierozprzestrzeniające
ognia
Spełniają najsurowsze międzynarodowe wymogi
w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

bez widocznych łączeń
Okleiny można nanieść na ścianę tak, aby pomiędzy ich
pasami nie było widać łączeń. Dostępne są dokładne
instrukcje dotyczące stosowania produktu.

wydajna aplikacja
Nakładanie oklein ściennych Vescom przebiega bardzo
szybko, a po aplikacji nie trzeba długo czekać na ich
wyschnięcie. Ponadto produkt nie uwalnia do pomieszczenia
dużych ilości wilgoci, przez co pomieszczenia, w których
został zastosowany, można od razu oddać do użytku.

bezproblemowa
dezynfekcja

Vescom wallcovering
100% recyclable

winylowa okleina
ścienna + powłoka
Vescom Protect

Ściany pokryte okleiną winylową Vescom Protect można
bardzo łatwo dezynfekować przy pomocy środków na
bazie aktywnego chloru.

przyjazne dla środowiska
Okleiny ścienne Vescom powstają w wyniku przyjaznego
dla środowiska procesu produkcji. Ponadto firma Vescom
działa zgodnie z kontrolowanym i certyfikowanym
systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001.

1 = trudno usuwalne
5 = łatwo usuwalne

doskonałe usługi i
obsługa posprzedażowa
Oferowane przez firmę Vescom usługi i obsługa
posprzedażowa są na najlepszym poziomie, jakiego
można oczekiwać od producenta najwyższej jakości
oklein ściennych.

czyszczenie przy pomocy Vescom Cleaner
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Źródło: Raport laboratorium Textile Lab, 2013,
„Badanie podatności na czyszczenie 2 rodzajów pokryć ściennych”

Polska
Vescom Polska
t +48 22 646 4246
e polska@vescom.com
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Dla sektora służby zdrowia niezwykle ważną kwestią
jest utrzymanie pomieszczeń w higienicznej czystości,
gdyż panujące w nich warunki mają bezpośredni
wpływ na zdrowie pacjentów. Usunięcie z nich brudu
i wyeliminowanie szkodliwych bakterii zapobiega
ryzyku zakażenia przebywających w nich osób.
Państwa szpital, czy przychodnia niewątpliwie podejmuje konieczne działania, aby zapewnić należyte
sprzątanie i dezynfekcję w swoim obiekcie. Jednak
brud i bakterie mogą się gnieździć nawet w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Dlatego
pragniemy zaprezentować Państwu Vescom Protect –
foliową powłokę, chroniącą okleiny winylowe przed
zabrudzeniami, działaniem substancji chemicznych i
gromadzeniem się bakterii. Okleiny ścienne z powłoką
Vescom Protect nadzwyczaj dobrze nadają się do
pomieszczeń, w których konieczne jest utrzymanie
najwyższego poziomu higieny. Jak na przykład w
salach operacyjnych i zabiegowych, salach szpitalnych, na oddziałach OIOM, w laboratoriach i
w kuchniach placówek służby zdrowia.
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