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Nowe eleganckie i luksusowe kolekcje z zachowaniem praktycznych
zalet winylowych oklein ściennych. To właśnie są okleiny Palena,
Sylvan, Hauki i Tessera. Dwa nowe wzory: Palena i Sylvan, oraz
dwa klasyczne – Hauki i Tessera. Bogata kolekcja oklein ściennych
przypominających tekstylne kolekcje, które są przyjemniejsze w
dotyku, mają głębszą barwę i bardziej wyraziste wzory.
Palena przypomina len ze strukturą w pionową jodełkę, występuje w 19 neutralnych i
czystych kolorach.

wallcovering – design Palena
Sylvan to jednolity wzór o wielu odcieniach z efektem wielobarwnego jedwabiu,
który występuje w 23 ciekawych kolorach. Są to eleganckie kompozycje kolorystyczne,
takie jak jasnoniebieski z miedzianym odcieniem i ciemnoniebieski z domieszką
złotego.
Słynna już na całym świecie okleina Hauki to pionowa struktura prążków w
całkowicie nowej kolorystyce, która została znacznie powiększona do 27! Bardzo
ciekawa jest zwłaszcza paleta odcieni neutralnych, dodano ponadto zaskakujące i
wyraziste kolory, takie jak czerń, granat, złoty, srebrny, różowy i turkusowy.

Tessera, o delikatnej, poziomej fakturze jedwabiu także została wzbogacona o nowe
kolory (34). Dodane zostały wysmakowane kolory jedwabiu jednocześnie ogromnie
cenione kolory Tessera pozostały niezmienione. Dzięki metalicznemu połyskowi okleina
Tessera jest teraz dostępna także w głębszych odcieniach.
Architektoniczny i wygodny wygląd wzoru Hauki i Tessera oraz szeroki wybór
neutralnych kolorów sprawiają, że nadają się one do każdego wnętrza.

wallcovering – design Hauki
winylowa okleina ścienna
Winylowa okleina ścienna jest niezwykle mocna, higieniczna, trwała, odporna na
działanie światła, przebarwienia, zarysowania i uderzenia, łatwa w utrzymaniu,
przeznaczona do montażu bezszwowego. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony
przed powstawaniem plam i działaniem chemikaliów dostarczana jest także z powłoką
Vescom Protect.
Materiał można swobodnie obrabiać, jest łatwy w konserwacji i można go w łatwy
sposób czyścić płynem Vescom cleaner.
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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.

