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Kolekcja tkanin obiciowych Vescom ponownie się powiększa. Tym
razem o trzy odświeżone kolory klasycznych tkanin Zanzibar, Ariana
i Lani oraz o trzy nowe propozycje: tkaniny Eliot, Burton i Noss.
Produkty wyróżniają się pod względem struktury, wyglądu, stylu
oraz koloru. Materiały charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością
oraz splotem o unikalnym charakterze. Sześć tkanin
wyprodukowanych w rodzimej tkalni Vescom oferuje wybór
materiałów takich jak szenila, bouclé, wełna, aksamit, materiały o
gładkim wykończeniu, a także różnorodne mieszanki. Ich cechą
szczególną jest to, że można je idealnie komponować w ramach
jednego projektu.
nowa gama kolorystyczna kolekcji Zanzibar, Ariana i Lani
Od dziesięcioleci Vescom jest ekspertem w zakresie tkania moherowych, aksamitnych
tkanin. Tkaniny Zanzibar i Ariana są tego świetnym przykładem. Luksusowe, wysokiej
jakości naturalne materiały. Miękkie, przyjemne, wygodne, eleganckie i bardzo trwałe.
Tkanina Zanzibar jest dobrze znana ze swojej matowej struktury i dlatego znajduje
szereg zastosowań. Całkowicie nowa paleta kolorów zawiera nie tylko pudrowe,
neutralne odcienie, ale także odważne akcenty kolorystyczne takie jak karmel,
cynamon, cyjan i burgund.

upholstery – design Ariana

Ariana jest doceniana za błyszczące wykończenie, nadające wnętrzom niezwykle
stylowego charakteru. Odświeżona paleta to wachlarz 35 kolorów od eleganckich
pudrowych odcieni po akcenty takie jak rdzawa pomarańcz, niebieski przepleciony
turkusem, szmaragdowa zieleń czy fiołkowo różowy. Obie tkaniny są niezwykle
trwałe, mocne, o wysokiej odporności na ścieranie. Uwzględniając właściwości
akustyczne obu tkanin, znajdują swoje zastosowanie w teatrach i obiektach służby
zdrowia.
Klasyczna Lani jest również dostępna w nowej wersji kolorystycznej, jest to filc z
wełny o wyraźnej strukturze i bardzo wysokiej odporności na ścieranie: 250 000
ściegów (test Martindale’a). Lani jest gładką w dotyku tkaniną w porównaniu do
mieszanek wełny Vescom Lamu i Wolin. Paleta kolorów została zaktualizowana o 56
pastelowych, spokojnych barw, które idealnie pasują do biur.
nowe tkaniny tapicerskie: bardzo odporne i łatwe w aplikacji
Nowe tkaniny Eliot, Burton i Noss można łatwo łączyć i komponować. Tkaniny te są
bardzo trwałe, wyjątkowo odporne na ścieranie, w 100% ognioodporne i łatwe w
adaptacji. Dodatkowa korzyścią wynikającą z faktu, iż są to mieszanki różnych
przędzy, jest znacznie mniejsza widoczność zabrudzeń.

upholstery – design Burton & Lani
Eliot to tkanina bouclé o nowoczesnym wyglądzie, przestrzennej strukturze i
wyrazistym stylu. Wygląda jednocześnie solidnie, sportowo i elegancko, a nowoczesne
wnętrza hoteli są dla niej miejscem, które idealnie uwydatnią jej charakter. Tkanina
dostępna jest w 18 kolorach z mocnymi barwnymi akcentami, takimi jak: morski,
kanarkowy, miedziany i koral. Burton, który pasuje do Eliota, jest mieszanką splotu
bouclé i jest dostępny w 23 kolorach, takich jak koralowa czerwień i kanarkowy żółty.
Noss to delikatna w dotyku tkanina szenilowa, która mimo swojej miękkości jest
niezwykle mocna, co sprawia, że jest idealna dla branży hotelarskiej. Występuje w 24
kolorach, większa część odcieni utrzymana jest w szarości i pastelach.

upholstery – design Noss
znaczący program
Zanzibar, Burton i Noss zostaną dołączone do katalogu tapicerskiego 01. Lani, Eliot i
Ariana zostaną dodane do katalogu tapicerskiego 02. Obecna oferta firmy Vescom
obejmuje okleiny ścienne, tkaniny tapicerskie i tkaniny zasłonowe przeznaczone na
rynek inwestycyjny.
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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.

