Nova geração de tecidos
transparentes para
cortinas acústicas
Inovadores, elegantes e de alta qualidade
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A Vescom continua a inovar e está a expandir a sua coleção com dois
tecidos transparentes para cortinas acústicas: Corsica e Capri. Tecidos
com texturas marcantes originadas pela conjugação brilhante e mate de
diferentes fios. As novidades representam uma evolução natural sobre
os três tecidos transparentes acústicos existentes, Carmen, Marmara e
Formoza. Todos produzidos pela nossa própria linha de tecelagem!
Com esses novos tecidos, a Vescom não só apresenta dois produtos com excelentes
valores acústicos (alphaw 0,65), como ainda, duas coleções elegantes que se
valorizam num espaço aberto; seja ele uma área de reuniões ou a zona de entrada de
um hotel ou de um escritório. O maior realce no Corsica e Capri é a sua transparência;
uma característica que parece contraditória à absorção sonora. Os tecidos são tão
leves e transparentes que conectam em vez de dividir espaços. Corsica e Capri são
ainda, extremamente suaves e em simultâneo, fortes e de alta qualidade.

curtain – design Corsica
Corsica: aparência natural de linho
Corsica comprova que estética e funcionalidade são perfeitamente compatíveis. Apesar
do alto valor acústico, o tecido de altura do cómodo tem uma aparência macia e
agradável de linho natural. O tecido garante uma atmosfera acolhedora e caracterizase por um efeito de mistura magnífico; de fácil combinação e disponível numa ampla
gama de cores naturais.

curtain – design Capri
Capri: elegância funcional
O tecido para cortinas Capri contribui, como o Corsica, de modo positivo para o nível
de audição e de conforto de um espaço. O tecido é elegante, agradável e flexível e
possui uma oferta de tons metálicos como bronze, prata e platina.
Propriedades funcionais
Os tecidos para cortins acústicas da Vescom são confecionados com a altura do
cómodo sem costuras. Eles são resistentes à luz e de cor firme, resistentes ao fogo e
seguros, funcionais, duráveis e, em muitos casos, laváveis a altas temperaturas e
possuem a certificação Oeko-Tex.
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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.

