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kolekcję przeziernych
tkanin zasłonowych
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Komunikat prasowy
Deurne, październik 2017

Fogo, Chira i Clare to wzory, które uzupełniają kolekcję
przeziernych tkanin zasłonowych firmy Vescom. Trzy wysmakowane
wzory w bogatych wariantach kolorystycznych o podwójnej
szerokości pięknie układające się, korzystne cenowo, o
wszechstronnym zastosowaniu. Nie może zabraknąć ich w żadnym
wnętrzu.
Fogo zastępuje cieszący się popularnością produkt Zembra. Podłużna struktura
tkaniny charakteryzuje się wyrazistą grafiką oraz subtelnym połyskiem. Dostępna w 16
metalicznych odcieniach tkanina Fogo, doskonale prezentuje się w każdym
pomieszczeniu.

curtain – design Fogo
Słynna Chira została w pełni zaktualizowana kolorystycznie. Nowa gama
kolorystyczna (32 kolory) zawiera więcej odcieni naturalnych, przechodzące w
szarości odcienie pośrednie i różne odcienie bieli. Ponadto seria ta jest wzbogacona o
kilka nowych akcentów kolorystycznych, takich jak delikatna limonka, popielaty błękit i
pudrowy koral.
Wielowarstwowa struktura Clare to kolekcja z połyskiem występująca w metalicznych
kolorach złota, srebra i brązu oraz miedzi, mosiądzu i spiżu.

Trzy nowe tkaniny Fogo, Chira i Clare występują w podwójnej szerokości, dzięki
czemu możliwe jest ich bezszwowe łączenie. Płynnie układające się, wysmakowane
wzory znajdą zastosowanie w każdym wnętrzu.
szeroka oferta
Wzory te tworzą cenne uzupełnienie kolekcji tkanin zasłonowych 03. Kolekcja tkanin
zasłonowych składa się tkanin jednobarwnych, wzorzystych, zaciemniających,
przyciemniających i przeziernych, w tym również akustycznych przeziernych. Tkaniny
są odporne na działanie światła i ścieranie, ognioodporne i bezpieczne, funkcjonalne,
trwałe i w wielu przypadkach nadają się do prania w wysokich temperaturach.
Ponadto wszystkie tkaniny posiadają certyfikat 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.

