Soft basics zainspirowane
przez naturę
Rozszerzenie kolekcji winylowych oklein ściennych
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Trzy nowe inspirowane naturą wzory: Onari, Greenbo oraz Millwood to
kolekcje o strukturze tkanin ze wszystkimi zaletami winylu.
Onari to modny wzór imitujący tkaninę w pionowe prążki. Obszerna karta
kolorystyczna (25 kolorów) zawiera wiele naturalnych kolorów, uzupełnionych
delikatnymi pastelami oraz odcieniami lawendy, szafranu oraz czerwieni.

wallcovering - design Greenbo
Greenbo nadaje naturalny, organiczny efekt tkaniny. 20 delikatnych kolorów
znajduje swoją inspirację w ogrodach Piet Oudolf – głównie kolory traw i roślin.
Wielokolorowy wzór Millwood ma wygląd lnu połączonego z funkcjonalnością i
jakością winylu. Obszerna seria kolorów (29 kolorów) zawierająca neutralne odcienie
lnu, pasteli oraz odcienie zieleni, spowoduje że każde wnętrze będzie miało delikatny
oraz naturalny wygląd.

wallcovering - design Onari
winylowa okleina ścienna
Winylowa okleina ścienna jest niezwykle mocna, higieniczna, trwała, niezapalna,
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.

