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A empresa Holandesa Vescom inaugura este mês um novo showroom
no elegante bairro madrileno de Chamberi. O showroom atua como
local inspirador de trabalho e de encontro para arquitetos e designers
de interiores. A Vescom desenvolve, produz e distribui revestimentos
murais, revestimentos para mobiliário e tecidos para cortinas para o
mercado internacional de projetos.

arquitetura
O edifício de escritórios onde se encontra o showroom foi projetado em 1963 pelo
arquiteto Juan Manuel Ruiz de la Prada Sanchiz e serviu na época como um complexo
de apartamentos. De la Prada Sanchiz era conhecido pela sua arquitetura residencial.
A sua obra caracteriza-se pela horizontalidade, utilização de textura e atenção aos
pormenores.

A Vescom escolheu o arquiteto de interiores Bas van Tol para a conceção e realização
do showroom. O projeto de Van Tol transporta e realça as formas modernistas do
edifício para o caráter do showroom. Van Tol declara: "Fiel à tradição do trabalho de
Juan Manuel Ruiz de la Prada Sanchiz, procurámos conjugar a funcionalidade com o
estilo simples, horizontal e monumental da tradição modernista; naturalmente, com um
'toque' de atualidade." O estilo reflete-se principalmente num teto em madeira,
marcadamente geométrico “em caixa” e no piso escuro em carvalho. A imagem e
escolha de cores no showroom são acolhedoras, frescas e contemporâneas; uma
sensação luxuosa onde a hospitalidade está presente em todos os detalhes.

combinação de materiais e produtos
O showroom é um lugar inspirador para arquitetos e designers de interiores de todo o
mundo. Christiane Müller, diretora de design da Vescom explica: "Há uma rica
diversidade de materiais aplicados que são extraordinariamente valorizados neste
espaço. Os visitantes são cercados pela magnífica combinação de revestimentos
murais, tecidos para cortinas e revestimentos para mobiliário. Cor, textura, utilização
dos materiais e jogo de linhas estão em completa harmonia. Os produtos aplicados
combinam perfeitamente com os outros materiais da arquitetura (como vidro, tijolo e
madeira), resultando num ambiente de trabalho acolhedor, confortável e extremamente
agradável."
estrutura, cor e ambiente
A Vescom é competente em estrutura. Produtos como Hauki, Boyd, Aikin e Shannon,
conhecidos pelo efeito 3D, estão muito bem representados nas paredes, ao lado de
revestimentos murais neutros e ricos revestimentos murais têxteis. O maior destaque é a
impressão surpreendente de um recorte da pintura de Martinez del Mazo: Infanta
Margarita Teresa. A imagem está impressa em alta qualidade no revestimento mural
'Langor; uma solução da altura do cómodo, com a qual a Vescom pode revestir numa
peça única, as paredes mais abrangentes, com uma impressão personalizada.
Christiane Müller: "Na foto, têxtil e materiais distintos reúnem-se num ambiente
elegante, enquadrando-se perfeitamente no interior do showroom."

tecidos para cortinas acústicas transparentes
Um dos lados do showroom está coberto com tecidos para cortinas da altura do
cómodo, transparências acústicas em diferentes cores; Formoza e Marmara. Uma
inovação da Vescom. Os materiais são transparentes e contribuem para uma melhor
acústica e audibilidade num espaço.

tecidos para mobiliários adequados para projetos
Para os espaços de trabalho no showroom foram escolhidos tecidos para mobiliários
confortáveis; tecidos funcionais, adequados para projetos com uma aparência
acolhedora. O mobiliário apresenta uma grande diversidade de oferta de
revestimentos Vescom; de alta qualidade, seja em termos de design, estruturas ou
matérias-primas.
presença local
Da Europa ao Médio Oriente, da Ásia à América Latina e aos Estados Unidos, a
Vescom está diretamente presente nos diversos mercados locais. Isto permite que a
empresa atue junto dos arquitetos e designers que prescrevem os produtos. Apoiar os
nossos clientes e parceiros no seu meio ambiente, garantindo a familiaridade e
compreensão de cada mercado, é uma parte importante na qualidade de serviço da
Vescom. Com a inauguração do showroom em Madrid, a empresa confirma a aposta
na manutenção dessa politica de proximidade.

A Vescom convida arquitetos e designers de interiores a visitarem o novo showroom:
seja bem-vindo!
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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.

