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A aparência confortável, luxuosa e suave dos têxteis, com as vantagens
práticas do revestimento mural vinílico. É o que oferecem Palena,
Sylvan, Hauki e Tessera. Duas novas coleções, Palena e Sylvan e dois
clássicos, Hauki e Tessera. Uma mais valia para a coleção de
revestimentos murais vinílicos, com padrões luxuosos, maior espessura,
mais textura e cor.
Palena tem a aparência de linho numa estrutura vertical em espinha de peixe. As 19
cores de linho são neutras, limpas e suaves.

wallcovering – design Palena
Sylvan tem um toque uniforme de seda com 23 cores variadas em tom sobre tom.
Apresenta um visual elegante de um têxtil, permitindo combinações luxuosas, como o
azul-claro e cobre ou o azul-escuro e ouro.
O Hauki, famoso em todo o mundo, mostra a nítida estrutura longitudinal numa
imagem colorida completamente nova. O número de cores foi ampliado para 27!
Cores surpreendentes e marcantes foram adicionadas; preto, azul denim, ouro, prata,
cinza, rosa e turquesa.

Tessera, a sua estrutura horizontal de seda fina, apresenta também uma ampla gama
de cores (34). Foram acrescentadas cores de seda ricas e luxuosas e mantidos os tons
mais apreciados na palete anterior. Com a inclusão de tons metálicos, o novo padrão
Tessera apresenta agora também uma maior profundidade.
Devido à aparência arquitetónica e confortável e à ampla gama de tons neutros, Hauki
e Tessera são adequados para qualquer interior.

wallcovering – design Hauki
revestimento mural vinílico
O revestimento mural vinílico da Vescom é durável, resistente à luz e de cor firme,
resistente a riscos e impactos, aplicável sem costuras e de fácil manutenção. Para uma
proteção adicional contra manchas e produtos químicos, o revestimento mural vinílico
está disponível com Vescom Protect.
De fácil aplicação, manutenção simples e fáceis de limpar com o Vescom cleaner.
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A Vescom desenvolve, produz e distribui produtos de interior de alta qualidade para o mercado
internacional de projetos: revestimento mural, revestimento de móveis e tecidos para cortinas. A Vescom
significa qualidade. Em termos de tecnologia, na conceção e na assistência. Projetos distintos e materiais
duráveis formam a base das coleções. Produtos da Vescom são aplicados no mercado de projetos.
Nomeadamente nos segmentos de hotelaria, cuidados de saúde, escritório e educação.
Para além do estabelecimento principal em Deurne (Países Baixos), a Vescom possui uma extensa rede de
filiais com seus próprios escritórios. Na Europa, na Ásia, no Médio Oriente, na América Latina e nos Estados
Unidos. Noutras partes do mundo, a Vescom trabalha com distribuidores. A Vescom (1971) faz parte do
Grupo Vescom.

