Tkaniny zasłonowe
Vescom inspirowane
naturą
Czarujące, miękkie i wygodne
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Vescom wzbogaca swoją kolekcję tkaninami zasłonowymi
inspirowanymi naturą: Liran, Faray i Mioko. Wszystkie trzy mają ciepły,
naturalny wygląd i bogatą paletę kolorów. Ze względu na organiczny i
naturalny charakter tkaniny doskonale łączą się z nowymi motywami
obić ściennych Onari, Greenbo i Millwood. Razem stanowią stylową i
naturalną całość i tworzą ciepłą i komfortową atmosferę!
Liran ma puszysty, miękki wygląd i piękny połysk. Tkanina dostępna jest w 15
jasnych, naturalnych i pudrowych odcieniach i można ją łatwo zastosować w każdym
projekcie wnętrza.

curtain – design Liran
Mioko pozostaje trwałym produktem podstawowym. Znany z miękkiego wyglądu i
pięknego, eleganckiego połysku. Nowa paleta kolorów z 33 kolorami oferuje mile
widzianą wariację jasnych odcieni. Neutralne przeplatają się z chłodnymi odcieniami
jednobarwnymi, niuansami szarości i modnych kolorów.
Faray jest znany ze swojego naturalnego i organicznego wyglądu. Całkowicie nowa
paleta kolorów z 18 odcieniami ma charakterystyczny pionowy, organiczny wzór
inspirowany naturą. Tkanina może być używana z dwóch stron, co sprawia, że Faray
jest wyjątkowy!

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.

