A Vescom introduz seis
novos tecidos para
mobiliário
resistentes ao desgaste e infinitamente conjugáveis
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Uma enorme variedade de padrões, cores e estruturas. Eis o que pode
esperar dos seis novos tecidos para mobiliários da Vescom. Lamu,
Wolin, Fuga, Deans, Hestan e Samar. Todos diferentes, únicos, mas
ainda assim, fáceis de conjugar. A utilização de misturas de lã,
“chenille”, múltiplas cores e estruturas distintas, convidam à
criatividade. Devido à alta resistência à abrasão; os seis novos tecidos
para mobiliário são extremamente adequados para uma utilização
intensiva no âmbito de projetos.

upholstery – design Lamu
Lamu (30 cores) e Wolin (47 cores) consistem em misturas de lã, confortáveis com
uma aparência acolhedora, suave e natural. A ampla paleta de cores conta com tons
agradáveis, luminosos e arejados. Os lisos e os mesclados harmonizados, podendo ser
conjugados infinitamente. Lamu é uma opção “rústica” e Wolin uma versão mais
elegante. A alta resistência à abrasão (> 100.000 ciclos martindale) torna estes
tecidos extremamente adequados para aplicação no mercado “office”. Lamu e Wolin
têm 150 cm de largura e adequados também para painéis, permitindo uma aparência
suave e acolhedora e um efeito tranquilizante.

Fuga é um “chenille” macio com uma aparência clássica; um tecido que vem
enriquecer a oferta da nossa coleção. Todas as 26 cores dão uma sensação de
hospitalidade acolhedora e confortável.

upholstery – design Fuga
Deans graças a sua dupla face, pode ser utilizado em ambos os lados, tornando uma
opção ideal para conjugações múltiplas. Este novo tecido versátil está disponível em
15 cores.
Os produtos de sucesso da Vescom Hestan e Samar foram ampliados em termos de
cores. A série Hestan passa de 16 para 30 cores. Samar, por sua vez estará
disponível em 51 cores. Os padrões foram novamente cuidadosamente coloridos, com
foco nas tonalidades elegantes, naturais, tons pastéis maravilhosos, nuances quentes,
mas também cores frescas, principalmente azuladas e cinzentas.

Todos os padrões apresentam excelentes resultados quanto à resistência à abrasão,
formação de borbotos, resistência à fricção e resistência à luz e são flexíveis na
aplicação. Essas propriedades funcionais em combinação com as diferentes
aparências e texturas garantem uma ampla aplicabilidade no mercado de projetos.
programa amplo
Lamu, Wolin e Samar são adicionados ao catálogo upholstery 01. Hestan, Fuga e
Deans são adicionados ao catálogo upholstery 02. O atual programa da Vescom é
constituído por revestimentos murais, revestimentos para mobiliário e tecidos para
cortinas para o mercado de projetos.
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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.

