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Delikatny i przyjemny wygląd tkaniny w połączeniu z
funkcjonalnością winylowego materiału obiciowego. To wszystko
mają do zaoferowania Arrow, Creek i Leone Plus. Trzy kolekcje w
szerokiej i zaskakującej gamie kolorystycznej.
Arrow to nasza nowość o, nowoczesnym i sportowym charakterze. Wyglądem
przypomina jasną, szlachetną tkaninę. Dostępna w 23 świeżych, aktualnie modnych
kolorach, między innymi morska zieleń, kolor rdzy i kamień.

upholstery – design Arrow
Creek (22 kolorów) ma delikatną strukturę, dzięki czemu przypomina len.
Wielowarstwowość oraz wielobarwność nadają jej delikatny charakter. Wyjątkowo
przyjazna a jednocześnie funkcjonalna i wytrzymała. Seria składa się z delikatnych,
neutralnych odcieni i akcentów kolorystycznych.

upholstery – design Creek
Znana już Leone Plus o tłoczeniu przypominającym skórę w zupełnie nowej serii
kolorystycznej. Występuje w 26 jednolitych kolorach, zarówno matowych, jak i
błyszczących i doskonale imituje skórę. W ofercie są beże, zielenie oraz różne
odcienie szarości. Leone Plus jest bardzo elastyczna i wyróżnia się luksusowym
wyglądem.

upholstery – design Leone Plus
Te nowe cechy stanowią mocny atut w kolekcji Vescom. Ich wysoka jakość pod
względem wizualnym i technicznym sprawia, że produkty te mogą znaleźć szerokie
zastosowanie na rynku projektowym.

funkcjonalność
Winylowe materiały obiciowe składają się z syntetycznej warstwy wierzchniej
umieszczonej na bawełnianym nośniku. Ich gramatura, wynosząca 800 g/m2,
gwarantuje solidność i długi okres eksploatacji. Produkty są odporne na działanie
ognia, ścieranie (ponad 125 000 cykli ścierania w teście Martindale'a),
wycieranie (5), działanie światła (7-8). Oprócz tego posiadają certyfikat IMO.
Produkty te są też w znacznym stopniu odporne na powstawanie plam z moczu,
krwi czy potu.
Winylowe materiały obiciowe Vescom są higieniczne i odporne na bakterie. W
ten sposób są one nie tylko odporne na zabrudzenia i działanie tłustych
substancji, ale i spełniają surowe wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny.
Materiał można swobodnie obrabiać, jest łatwy w konserwacji i można go w
łatwy sposób czyścić płynem Vescom cleaner.
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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.

