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Chcesz poprawić właściwości akustyczne i możliwości komunikacji w
pomieszczeniu, podzielić otwartą przestrzeń, stworzyć elastyczne
miejsce pracy lub zapewnić większą prywatność? Odpowiednim
rozwiązaniem są akustyczne tkaniny zasłonowe Carmen, Marmara i
Formoza w nowych kolorach. Trzy modele o własnym charakterze,
palecie barw i atmosferze. Pomimo przezierności i niewielkiego ciężaru
tkaniny zapewniają one pochłanianie dźwięku na poziomie alphaw
0,5-0,6. Formoza i Marmara mają wysokość pokojową.

zasłona – model Formoza
Tkaniny Carmen, Marmara i Formoza pochłaniają do pięciu razy więcej dźwięku niż
standardowe przezierne tkaniny zasłonowe. Wszystkie te trzy modele prezentują się
lekko, przejrzyście, świeżo i jasno. Tkaniny dostosowują się do przestrzeni.
Niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeń szkoleniową, salę konferencyjną, lobby
hotelowe czy pomieszczenia biurowe. Wszędzie tam, gdzie należy zastosować
skuteczne akustycznie i przepuszczalne światło tkaniny, firma Vescom oferuje
odpowiednie rozwiązanie.
Formoza jest dynamiczna, wesoła i graficzna, dostępna w 12 jasnych i świeżych
kolorach, jak np. biały i szary, pomarańczowy, zielony i odcienie niebieskiego.
Marmara ma delikatny wygląd tekstylny i aż 24 ciepłe naturalne odcienie. Piaskowy
beż, szarobrązowy, bambusowy, miętowy, i delikatny róż. Dzięki połyskowi z tyłu

Marmara nadaje się do dwustronnego szycia. Carmen (9 kolorów) ma żeberkowanie
architektoniczne z subtelnym połyskiem. Minimalizm z naturalnymi odcieniami, czernią,
szarością i miedzią.
Formoza i Marmara mają wysokość pokojową, dzięki czemu nadają się do szycia
bezszwowego.

zasłona – model Carmen
przezierność, ognioodporność i akustyka
Pomimo przezierności i niewielkiego ciężaru tkaniny Carmen, Marmara i Formoza
wykazują współczynnik pochłaniania dźwięku alphaw na poziomie 0,5-0,6.
Zastosowanie tych tkanin ogranicza pogłos, zmniejsza hałas i polepsza komunikację
słowną w projektowanych wnętrzach, takich jak biura, sale konferencyjne, restauracje,
lobby hotelowe czy sale wielofunkcyjne. Tkaniny są ognioodporne i spełniają
najsurowsze europejskie normy dla budynków użyteczności publicznej (klasa palności
B1 wg normy DIN 4102).
bogata kolekcja
Modele zostały dołączone do segregatora „curtain 03”. Kolekcja tkanin zasłonowych
składa się z tkanin o jednolitych kolorach, wzorzystych, black outs, dim outs i zasłon
przeziernych (akustycznych). Tkaniny są lekkie i trwałe kolorystycznie, ognioodporne
i bezpieczne, funkcjonalne, wytrzymałe, w wielu przypadkach nadają się do prania
w wysokich temperaturach, a także posiadają certyfikację Oeko-Tex.
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Vescom zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją wysokojakościowych produktów
wnętrzarskich tworzonych z myślą o międzynarodowym rynku projektowania i aranżacji wnętrz: oklein
ściennych, materiałów obiciowych i tkanin zasłonowych. Vescom oznacza jakość technologii, wzornictwa i
obsługi. Charakterystyczne wzornictwo i trwałe materiały stanowią podstawę naszych kolekcji. Produkty
Vescom są wykorzystywane przez projektantów wnętrz, głównie w branży hotelarsko-gastronomicznej,
obiektach ochrony zdrowia, pomieszczeniach biurowych i placówkach oświatowych.
Poza siedzibą główną w Deurne (NL) Vescom posiada szeroko rozwinięta sieć własnych punktów sprzedaży
w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. W innych
regionach świata Vescom współpracuje z dystrybutorami. Firma Vescom (1971) należy do Grupy Vescom.

