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A Vescom expande a sua oferta com três novos e elegantes tecidos para
cortinas: Dolin, Coron e Farasan. Todas estas coleções resultam da
mistura de diversas tonalidades e apresentam estruturas distintas. São
de aplicação simples e facilmente utilizáveis em diferentes atmosferas.
Extremamente funcionais!
Dolin é uma mistura levemente estruturada, com aparência de linho. O tecido é fosco
com um brilho subtil. Em combinação com as nove cores suaves, Dolin proporciona
uma aparência suave e natural.

curtain – design Dolin
Coron (20 cores) tem uma estrutura têxtil longitudinal com um brilho natural. A
estrutura irregular reforçada garante um aspeto 3D e cria um ambiente acolhedor e
luxuoso!

Farasan transforma qualquer atmosfera num espaço com estilo e classe. O seu brilho
natural e o contraste multicolorido revelam uma aparência elegante e luxuosa. Farasan
é da altura do cómodo e está disponível em nada menos do que 16 cores especiais
como esmeralda, âmbar, cobalto e jade.

curtain – design Farasan
programa amplo
Os padrões são adicionados ao catálogo de cortina 01. A coleção de tecidos para
cortinas é constituída por cores lisas, padrões, "black outs", "dim outs" e
transparências, incluindo tecidos para cortinas transparentes com características
acústicas. Os tecidos são resistentes à luz e de cor firme, resistentes ao fogo, seguros,
funcionais, duráveis, em muitos casos, laváveis a altas temperaturas e possuem a
certificação Oeko-Tex.
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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.

