A Vescom complementa
a coleção de tecidos
transparentes para
cortinas
Novos básicos refinados
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A coleção de tecidos transparentes para cortinas da Vescom foi
complementada com a introdução de Fogo, Chira e Clare. Três básicos
refinados em ampla gama de cores. Eles são da altura do cómodo,
flexíveis, muito competitivos financeiramente e facilmente aplicáveis.
Imprescindíveis para qualquer interior.
Fogo é o sucessor do Zembra, um produto de sucesso da Vescom. A estrutura
longitudinal vertical deste tecido apresenta um carácter gráfico e um brilho muito subtil.
As 16 tonalidades metálicas são magnificamente valorizadas em qualquer ambiente.

curtain – design Fogo
O conhecido Chira foi atualizado em termos de coloração. A nova gama de 32 cores
inclui mais tonalidades naturais, tons intermédios “envelhecidos” e diversas opções de
brancos. Para além disso, a coleção foi enriquecida com algumas novas cores como o
limão suave, azul/cinzento e coral pó.
A estrutura têxtil do Clare apresenta uma estratificação com um brilho magnífico como
acabamento. As cores metálicas variam entre ouro, bronze, prata, ao cobre e bronze
de canhão.

Os três novos tecidos para cortinas Fogo, Chira e Clare são da altura do cómodo,
sendo assim confecionados sem costuras. Os básicos flexíveis e refinados são
facilmente aplicáveis e elevam qualquer atmosfera a um nível superior.
programa alargado
Os padrões formam um complemento valioso para o catálogo Curtain 03. A coleção
de tecidos para cortinas é composta por cores lisas, padrões, "blackouts", “dim-outs” e
transparentes acústicos. Os tecidos são resistentes à luz e de cor firme, resistentes ao
fogo, seguros, funcionais, duráveis e, em muitos casos, laváveis a altas temperaturas.
Finalmente, todos os tecidos 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.

