Vescom przedstawia 6
nowych tkanin obiciowych
Odporne na ścieranie z szeroką różnorodnością
wzorów i kolorów
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Szeroka różnorodność wzorów, kolorów i struktur. Tego mogą Państwo
oczekiwać od sześciu nowych tkanin obiciowych Vescom. Lamu,
Wolinmel, Fuga, Deans, Hestan i Samar to połączenie mieszanek wełny,
miękkiej tkaniny szenilowej w ciekawej gamie kolorów i struktur. Ze
względu na wysoką odporność na ścieranie, wszystkie 6 nowych tkanin
obiciowych są bardzo odpowiednie do intensywnego użytkowania.

upholstery – design Lamu
Zarówno Lamu (30 kolorów) jak i Wolin (47 kolorów) to mieszanki wełny o
ciepłym, miękkim i naturalnym wyglądzie. Obszerna paleta kolorów tych tkanin
jest ciekawa, lekka i świeża. Tkaniny jednobarwne i mieszane są dopasowane do
siebie i dlatego można je bez końca łączyć. Lamu jest grubą, a Wolin delikatną
wersją. Wysoka odporność na ścieranie (> 100.000 cykli testu Martindale'a)
sprawia, że tkaniny doskonale nadają się do zastosowań biurowych. Lamu i
Wolin mają szerokość 150 cm i w związku z tym, nadają się również do paneli.
Nadają miękki i ciepły wygląd, a dodatkowo wyciszają pomieszczenie.
Fuga to miękka tkanina szenilowa o wyglądzie vintage; wersja, której wciąż
brakowało w kolekcji. Wszystkie z 26 odcieni dają poczucie ciepła i wygodnej
gościnności.

upholstery – design Fuga
Deans może być używana obustronnie, i w związku z tym nadaje się idealnie do
łączenia. Ta nowa wszechstronna tkanina jest dostępna w 15 kolorach.
Cieszące się powodzeniem produkty Hestan i Samar są wzbogacone o nowe
odcienie. Gama kolorów tkaniny Hestan jest poszerzona z 16 do aż 30 kolorów.
Samar jest dostępna nawet w 51 kolorach. Wzory zostały ponownie zaprojektowane z
dbałością o kolory natury, piękne pastele, ciepłe subtelne odcienie, ale również
chłodne barwy błękitu i szarości.

Wszystkie wzory mają doskonałe właściwości w zakresie odporności na ścieranie,
wyrywanie włókien, wycieranie i działanie światła oraz mogą być z łatwością
eksploatowane. Zalety funkcjonalne w połączeniu z niezwykłym wyglądem,
zapewniają szerokie zastosowanie na rynku projektów użyteczności publicznej.
szeroki asortyment
Lamu, Wolin i Samar zostaną dodane do katalogu upholstery 01. Hestan, Fuga i
Deans zostaną dodane do katalogu upholstery 02. Na obecną ofertę firmy Vescom
składają się okleiny ścienne, materiały obiciowe i tkaniny zasłonowe dla rynku
inwestycyjnego.
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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.

