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Vescom poszerza swoją kolekcję o trzy nowe eleganckie tkaniny
zasłonowe: Dolin, Coron i Farasan. Każdą z tkanin cechuje odmienna
struktura i ciekawe połączenie różnych odcieni. Dzięki temu łatwo można
je dopasować do praktycznie każdego wnętrza. Niezwykle
funkcjonalne!
Dolin to lekka, teksturowana mieszanka kolorów o lnianym wyglądzie. Jest to matowa
tkanina z subtelnym połyskiem. W połączeniu z paletą 9 jasnych kolorów Dolin
zapewni każdemu wnętrzu subtelny i naturalny wygląd.

zasłona – model Dolin
Coron (20 kolorów) o wyrazistej, podłużnej strukturze charakteryzuje się naturalnym
połyskiem. Ta nieregularna i prążkowana struktura nadaje tkaninie głębi, tworząc
ciepłą, a zarazem luksusową atmosferę.

Farasan przekształci każde pomieszczenie w stylowe, finezyjne wnętrze. Ta
zróżnicowana kolorystycznie tkanina charakteryzuje się naturalnym połyskiem, co
nadaje jej wykwintny i luksusowy wygląd. Farasan jest dostępny w 16 wyjątkowych
kolorach, takich jak szmaragd, bursztyn, kobalt i jadeit. Szerokość tej tkaniny to
wysokość pomieszczenia.

zasłona – model Farasan
bogata kolekcja
Modele zostały dołączone do segregatora „curtain 01”. 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.

