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Aparência têxtil suave e agradável, combinada com as propriedades
funcionais de revestimentos vinílicos para mobiliário. Arrow, Creek e
Leone Plus, três qualidades numa gama de cores ampla e
surpreendente.
Arrow é um recém-chegado com uma aparência jovem, moderna e desportiva. Um
“look” têxtil, claro e refinado. Disponível em 23 cores frescas e contemporâneas,
incluindo verde água, ferrugem e pedra.

upholstery – design Arrow
Creek (22 cores) tem uma estrutura fina sugestiva de um tecido em linho. A
estratificação e o multicolorido asseguram uma aparência suave. Particularmente
agradável, acolhedor e convidativo, mas ao mesmo tempo funcional e robusto. A série
consiste em tons neutros suaves e coloridos.

upholstery – design Creek
O conhecido grão de couro Leone Plus está disponível numa gama de cores
completamente nova. São 26 magnificas cores, mate e brilhantes. Beges, verdes e
vários tons de cinza e terra. O Leone Plus é muito flexível e tem uma aparência
luxuosa.

upholstery – design Leone Plus
As novas qualidades são um complemento poderoso à coleção Vescom. Alta
qualidade ótica e técnica, amplamente aplicável no mercado de projetos.

funcional
Os revestimentos de móveis vinílicos da Vescom são compostos por uma camada
superior de plástico com um suporte de algodão. A gramagem de 800 g/m2 constitui
a garantia de um produto extremamente resistente com uma longa duração. Os
produtos são resistentes ao fogo e ao desgaste (Martindale > 125.000 ciclos), à
fricção (5), e à luz (7-8) e possuem a certificação IMO. Para além disso, são muito
resistentes às manchas de urina, sangue e transpiração.
Os revestimentos vinílicos para mobiliário da Vescom são higiénicos e resistentes a
bactérias, à sujidade e gordura e satisfazem condições de segurança e higiene
rigorosas.
Para além disso, são flexíveis para trabalhar, de manutenção simples e fáceis de
limpar com o Vescom cleaner.
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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.

