Novo revestimento mural:
táctil e arquitetónico
Da simplicidade marcante à elevada resistência
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A Vescom aceitou o desafio de introduzir mais riqueza sensorial têxtil
na sua coleção de revestimentos murais vinílicos. Com o auxílio de
técnicas inovadoras; conheça quatro padrões, que combinam melhor
que nunca, o ADN da Vescom.
Orgulhosamente, a Vescom apresenta quatro vinílicos na sua melhor forma! Dois novos
padrões luxuosos e a evolução de dois clássicos. Florence, Ketoy e as novas cores de
Tonga e Larak, com ainda mais estrutura e estratificação. Com o compromisso que,
todos os produtos mantêm todas as suas propriedades positivas: Estabilidade,
durabilidade, resistência ao fogo, à luz, a riscos e impactos e firmeza de cor.

wallcovering – padrão Ketoy
Ketoy caracteriza-se por uma estrutura horizontal com efeito de painel de seda e
brilho metálico. O revestimento combina uma vertente texturada com inclusão de
técnicas de impressão. Apesar da sua estrutura horizontal, o padrão tem uma
continuidade subtil que permite aplicações homogéneas em superfícies de maior
dimensão. Ketoy (23 cores) tem uma oferta de cores que oscilam entre suavidades
naturais a tons marcadamente escuros: do branco, lavanda, ao azul-gelo, da canela
ao cinza-nuvem. Todas estas características fazem do Ketoy uma solução elegante e
abrangente.

Florence a sua maravilhosa simplicidade dá a cada parede uma aparência têxtil
exclusiva. Graças ao seu especto sedoso, o revestimento transmite um brilho repleto de
riqueza e estratificação. A paleta de cores mostra uma interessante variedade: com
realce para um encantador esmeralda e um atrativo verde tropical. A vasta oferta de
cores (30 cores) torna Florence amplamente aplicável.

wallcovering – padrão Tonga
Com as novas cores de Tonga o ADN arquitetónico é ainda mais relevante. Tonga é
a qualidade mais pesada dos revestimentos murais vinílicos da Vescom, conhecido
também como “qualidade resistente”. O design clássico (19 cores) foi ampliado com
tons neutros, claros como o creme e a lã branca. Tons foscos e uma impressionante
gama de cores metálicas conferem ainda ao produto uma verdadeira atualização.
Uma das particularidades do Tonga é o seu efeito “quebra-luz e sombra”, dando a
ilusão ótica de ir assumindo várias tonalidades, transmitindo assim uma experiencia
sensorial rica e arquitetónica. Os tons metálicos como cobre, bronze e prata tornam o
efeito 3D mais evidente e asseguram um multicolorido ótico ainda mais relevante.
As cores disponíveis de Larak (23 cores) foram ampliadas com tons que valorizam
extraordinariamente este produto contemporâneo. Cores suaves naturais, pastéis, tons
mais frios, como azul acinzentado, aquarela ou opções mais frescas em cinza foram
incluídas. O caráter suave e orgânico do Larak está em sintonia com revestimentos
murais muito apreciados como o Onari, Greenbo e Millwood da Vescom. É um
clássico com uma suave sensação têxtil e um caráter agradável, quase meditativo.
Ideal para os projetos que buscam materiais orgânicos, influências da natureza, e um
efeito relaxante e harmonioso. Deverá ser um produto muito bem-vindo no segmento
hospitalar e de cuidados de saúde. Com Larak, a Vescom volta a demonstrar que a
funcionalidade e a aparência podem estar interligadas.
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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.

