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Vescom zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją 
wysokojakościowych produktów wnętrzarskich, przeznaczonych na 
rynek inwestycyjny: okleiny ścienne, materiały obiciowe i tkaniny 
zasłonowe.  
 
Vescom oznacza wysoką jakość - pod względem technicznym, pod względem 
wzornictwa i obsługi. Wyróżniające się projekty i trwałe materiały stanowią podstawę 
naszych kolekcji. Produkty Vescom stosowane są na rynku inwestycyjnym, głównie w 
segmencie hotelarskim, w placówkach służby zdrowia i w segmencie biurowym.  
 
Na rynkach tych występuje rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne, bogate produkty 
wnętrzarskie, pozwalające osiągnąć pożądaną atmosferę. Zasadnicze znaczenie ma 
jednak ich funkcjonalność. Produkty Vescom odpowiadają temu zapotrzebowaniu. 
Kolekcje oklein ściennych i tkanin do dekoracji wnętrz spełniają wysokie wymagania 
techniczne, stawiane materiałom przez rynek inwestycyjny. Między innymi wymagania 
dotyczące odporności ogniowej, zastosowalności, odporności na działanie światła, 
odporności na wycieranie oraz zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
 
Vescom oferuje kolekcje, z których można dokonywać zrównoważonych wyborów. 
Prowadzenie odpowiedzialnej działalności gospodarczej w przypadku Vescom sięga 
jednak dalej, niż tylko wytwarzanie wysokojakościowych i zrównoważonych 
produktów. Vescom realizuje produkcję przy minimalnym obciążeniu środowiska 
naturalnego i świadomie wybiera metodę oddzielnego i kontrolowanego 
odprowadzania pozostałości. Gwarantuje to zrównoważony proces produkcji. Vescom 
w pełni wykorzystuje zieloną energię elektryczną i gaz i posiada certyfikaty ISO 
14001 i ISO 9001.  
 
Poza siedzibą główną w Deurne (NL) Vescom posiada szeroko rozgałęzioną sieć 
własnych biur sprzedaży w Europie, jak również na Bliskim Wschodzie, Azja, w 
Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. W innych regionach świata Vescom 
współpracuje z dystrybutorami. Dzięki temu nasza firma zna aktualne tendencje na 
poszczególnych rynkach i jest w stanie ciągle podnosić poziom świadczonej obsługi i 
posiadanej wiedzy.  
 
Vescom (1971) należy do Grupy Vescom. Grupa ta stanowi połączenie działających 
na całym świecie przedsiębiorstw, specjalizujących się w opracowywaniu, produkcji i 
dystrybucji wysokojakościowych produktów wnętrzarskich: oklein ściennych i tkanin do 
dekoracji wnętrz. Obroty: około 96 mln €. Liczba zatrudnionych: 305. Firmy należące 
do Grupy Vescom zlokalizowane są w Europie i w Ameryce Północnej. 
 
 
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami: 
Marketing & Communications 
t +31 (0)493 315 833 
e marketing@vescom.com 
www.vescom.com  
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