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Vescom ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige 
interieurproducten voor de internationale projectmarkt: wandbekleding, 
meubelbekleding en gordijnstoffen.  
 
Vescom staat voor kwaliteit. In techniek, vormgeving en service. Onderscheidende 
ontwerpen en duurzame materialen vormen de basis van de collecties. Producten van 
Vescom worden toegepast in de projectmarkt. Voornamelijk in de segmenten 
hospitality, healthcare, office en education.  
 
In deze markten is een groeiende behoefte aan mooie, rijke en sfeervolle 
interieurproducten, waarbij de functionaliteit van de producten van essentieel belang is. 
De producten van Vescom sluiten aan bij dit besef. Technisch voldoen de collecties 
wandbekleding en interieurstoffen aan de hoge kwaliteitseisen die de projectmarkt aan 
de materialen stelt. Onder meer wat betreft brandwerendheid, toepasbaarheid, 
lichtechtheid, duurzaamheid en slijtvastheid.  
 
Vescom biedt collecties waarbinnen duurzame keuzes gemaakt kunnen worden. Echter, 
verantwoord ondernemen gaat voor Vescom verder dan slechts het realiseren van 
kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Vescom produceert met een 
minimale belasting van het milieu en kiest bewust voor een gescheiden en 
gecontroleerde afvoer van reststoffen. Dat garandeert een duurzaam productieproces. 
Vescom maakt volledig gebruik van groene stroom en gas en is ISO 14001 en ISO 
9001 gecertificeerd.  
 
Naast de hoofdvestiging in Deurne (NL) heeft Vescom een wijd vertakt netwerk van 
eigen verkoopkantoren. In Europa, maar ook in het Midden-Oosten, Azië, Latijns-
Amerika en de Verenigde Staten. Elders in de wereld werkt Vescom met distributeurs. 
Zo blijft zij op de hoogte van internationale ontwikkelingen in de verschillende markten 
en is zij in staat continu het service- en kennisniveau te verbeteren.  
 
Vescom (1971) maakt deel uit van Vescom Groep. Deze combinatie van wereldwijd 
opererende ondernemingen is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 
distributie van hoogwaardige interieurproducten: wandbekleding en interieurstoffen. 
Omzet circa € 96 Mio. Aantal medewerkers: 305. Vescom groepsbedrijven zijn 
gevestigd in Europa en Noord-Amerika. 
 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 
Marketing & Communications 
t +31 (0)493 315 833 
e marketing@vescom.com 
www.vescom.com  
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