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Hiszpańskie biuro firmy Vescom otwiera w tym miesiącu nowy salon
ekspozycyjny w eleganckiej madryckiej dzielnicy Chamberi. Salon
jest inspirującym miejscem pracy oraz spotkań architektów i
projektantów wnętrz. Firma Vescom zajmuje się projektowaniem,
produkcją i dystrybucją wysokiej jakości oklein ściennych,
materiałów obiciowych i tkanin zasłonowych przeznaczonych na
międzynarodowy rynek.

architektura
Budynek biurowy, w którym mieści się salon ekspozycyjny, został zaprojektowany w
1963 r. przez architekta Juana Manuela Ruiz de la Prada Sanchiz i pełnił wówczas
funkcję kompleksu mieszkalnego. De la Prada Sanchiz był znany ze swojej architektury
mieszkaniowej. Jego twórczość charakteryzuje się horyzontalnością, użyciem faktury i
dbałością o szczegóły.

Vescom wybrał architekta wnętrz Basa van Tol do zaprojektowania i realizacji salonu.
Bas Van Tol w pięknym stylu przełożył modernistyczny wygląd budynku na charakter
salonu: „Zgodnie z tradycją dzieł Juana Manuela Ruiz de la Prada Sanchiz,
połączyliśmy aspekt funkcjonalny z prostym i horyzontalnym, monumentalnym stylem w
tradycji modernistycznej, oczywiście z „dotykiem” współczesności" – powiedział Bas
Van Tol. Styl ten jest szczególnie odzwierciedlony w ciemnym drewnianym stropie
kasetonowym i dębowej podłodze. Barwy w salonie są ciepłe, świeże i współczesne;
wrażenie luksusu i gościnności jest wszechobecne.

połączenie materiałów i produktów
Salon ekspozycyjny to inspirujące miejsce dla architektów i projektantów wnętrz na
całym świecie. Christiane Muller, dyrektor ds. projektowania Vescom wyjaśnia:
„Zastosowano bogatą różnorodność materiałów, które doskonale prezentują się w tej
przestrzeni. Odwiedzający otoczeni są wspaniałym połączeniem oklein ściennych,
tkanin zasłonowych i materiałów obiciowych. Kolor, struktura, wykorzystanie
materiałów i wzajemne oddziaływanie linii wewnątrz wnętrza jest całkowicie
powiązane ze sobą. Zastosowane produkty doskonale komponują się z innymi
materiałami architektonicznymi (takimi jak szkło, cegła i drewno), tworząc ciepłą,
wygodną i wyjątkowo przyjemną atmosferę pracy".
struktura, kolor i nastrój
Vescom specjalizuje się w kolekcjach strukturalnych. Produkty takie jak Hauki, Boyd,
Aikin i Shannon, znane z efektu 3D, pięknie prezentują się na ścianach obok
neutralnych serii podstawowych i bogatych tekstylnych oklein ściennych. Wzrok
przyciąga imponujący wydruk kawałka obrazu autorstwa Martinez del Mazo: Infantka
Małgorzata Teresa. Obraz jest wydrukowany na wysokiej jakości okleinie ściennej
"Langor", na podłożu tekstylnym w jednym kawałku na całą długość ściany od, za
pomocą której Vescom może dostarczyć nawet na bardzo długie ściany dowolny,
bezszwowy, nadruk. Christiane Muller: „Na obrazie tekstylia i materialność łączą się
drobiazgowo ze sobą w stylowy nastrój. Co jest w pełni zgodne z materiałami we
wnętrzu salonu".

prześwitujące, akustyczne tkaniny zasłonowe
Z jednej strony salonu znajdziemy przezierne, akustyczne tkaniny zasłonowe w
różnych kolorach; Formoza i Marmara. Najnowsza innowacja Vescom. Tkaniny
przepuszczają światło i polepszają akustykę oraz zrozumienie komunikacji słownej
pomieszczenia.

tkaniny obiciowe do stosowania przez projektantów
W miejscach pracy w salonie wybrano komfortowe tkaniny obiciowe; funkcjonalne, o
ciepłym wyglądzie odpowiednie do zastosowania w projektach użyteczności
publicznej. Vescom oferuje wysokiej jakości materiały obiciowe, zarówno jeśli chodzi o
wzory, strukturę.
lokalne oddziały
Od Europy do Bliskiego Wschodu, od Azji po Amerykę Łacińską i Stany Zjednoczone,
Vescom jest obecny na lokalnych rynkach. Oznacza to, że firma jest blisko architektów
i projektantów wnętrz, którzy zalecają produkty. Obsługa klientów w ich własnym kraju
jest ważną częścią usług oferowanych przez Vescom. Wraz z otwarciem salonu w
Madrycie firma podkreśla to jeszcze bardziej.

Vescom zaprasza architektów i projektantów wnętrz do odwiedzenia nowego salonu
ekspozycyjnego: serdecznie zapraszamy!
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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.

