Nowe okleiny ścienne:
przyjemne w odbiorze i
strukturalne
Przyciągająca wzrok prostota i wysoka jakość
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Firma Vescom postanowiła nadać kolekcji winylowych oklein ściennych
przepychu i jeszcze bardziej tekstylnego charakteru. Dzięki
innowacyjnym technologiom, rezultat okazał się ogromnym sukcesem.
Oto cztery kolekcje, które prezentują charakter firmy Vescom lepiej niż
kiedykolwiek wcześniej.
Vescom z dumą przedstawia okleiny winylowe w najładniejszym wydaniu. Dwie nowe
luksusowe kolekcje i dwie klasyczne w nowym opracowaniu. Florence, Ketoy oraz
odmieniona kolorystyka kolekcji Tonga i Larak są ciekawe w odbiorze, mają więcej
kolorów i są bardziej strukturalne. Firma Vescom zadbała, oczywiście, również o to,
by te produkty zachowały swoje typowe dobre właściwości: solidność, trwałość,
odporność ogniową, odporność na działanie światła, trwałość koloru, odporność na
zarysowania oraz na uderzenia.

Okleina ścienna – wzór Ketoy
Ketoy charakteryzuje się poziomą strukturą z efektem jedwabnego panelu i z
metalicznym połyskiem. Materiał wykazuje połączenie struktury materiału i nadruku.
Pomimo poziomej struktury, wzór ten ma subtelne połączenia brytów, które umożliwia
jednolite ułożenie na ścianie. Ketoy (23 kolory) posiada paletę kolorów zarówno
subtelnych naturalnych odcieni jaki i ciemnych: od bieli po lawendę, od lodowatego

błękitu po cynamon i mglistą szarość. Wszystkie te właściwości sprawiają, że Ketoy
to stylowe rozwiązanie dla ścian.

Wzór Florence jest piękny w swojej prostocie i nadaje każdej ścianie ekskluzywny
tekstylny wygląd. Dzięki swojemu jedwabnemu wyglądowi, ta okleina ścienna daje
efekt połysku, pełen przepychu i wyrazistej struktury. Paleta kolorów zawiera bajkowe
odcienie: od szmaragdowego po kwieciste, tropikalne i czarujące zielenie. Duży
wybór kolorów (30 odcieni) sprawia, że Florence ma tak szerokie możliwości , że
może być stosowana na każdej powierzchni.

Okleina ścienna – wzór Tonga
Dzięki odnowionej gamie kolorystycznej , wzór Tonga prezentuje strukturalny charakter
lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Tonga jest najwyższej jakości winylową okleiną
ścienną firmy Vescom (800 gram), zwaną także ‘heavy duty’. Klasyczny wzór (19
kolorów) został rozszerzony o neutralne kolory i odcienie takie jak kremowa biel i biel
wełny. Matowe, szarozielone odcienie i imponująca gama metalicznych kolorów
całkowicie uzupełniają ten produkt. We wzorze Tonga wyjątkowe jest to, że materiał
odbija światło i cień, co daje optyczną iluzję kilku kolorów. To z kolei nadaje okleinie
bogate i architektoniczne wrażenie. Metaliczne odcienie, takie jak miedź, brąz i
srebro, zwiększają efekt 3D i podkreślają wielokolorowe złudzenie optyczne.
Firma Vescom rozszerzyła gamę kolorów wciąż modnego wzoru Larak (23 kolory) o
kolory, które pięknie pasują do tego nowoczesnego produktu. Wśród nich znalazły się
subtelne naturalne kolory, pastele i chłodniejsze odcienie, takie jak niebiesko-szare,
akwarele i świeże odcienie szarości. Miękki, organiczny charakter wzoru Larak
koresponduje z popularnymi tapetami firmy Vescom takimi jak Onari, Greenbo i
Millwood. Jest to klasyk o wyrafinowanym wrażeniu tkaniny i przyjaznym, miękkim,
niemal medytacyjnym charakterze. Projekty nawiązują do materiałów organicznych i
wpływów natury, zapewniając spokojny, harmonijny efekt. Dlatego nie powinno
dziwić, że Larak jest popularny w placówkach służby zdrowia. Dzięki Larak, firma
Vescom ponownie udowadnia, że funkcjonalność i wygląd mogą być bardzo blisko
powiązane.
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Vescom opracowuje, wytwarza i dystrybuuje wysokiej jakości produkty do wnętrz na międzynarodowy rynek
kontraktowy: okleiny ścienne, materiały obiciowe i tkaniny zasłonowe. Vescom oznacza wysoką jakość.
Jeśli chodzi o technologię, projektowanie i serwis. Charakterystyczne wzory i trwałe materiały stanowią
podstawę naszych kolekcji. Produkty produkowane przez Vescom są wykorzystywane na rynku
kontraktowym: głównie w sektorze hotelarskim, opieki zdrowotnej, biurowym i edukacyjnym.
Oprócz głównej siedziby w Deurne (Holandia), Vescom ma szeroko rozgałęzioną sieć biur sprzedaży
Vescom. W Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Vescom współpracuje z dystrybutorami w innych częściach świata. Vescom (1971) należy do Vescom
Group.

