
Vescom: een  
kennismaking
wallcovering
upholstery
curtain
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daarom
Vescom

— projectgeschikt
— onderscheidende dessins
— functioneel
—   kleur, structuur en  

materialiteit
— sfeervol en gevarieerd 
—  eenvoudig en snel  

te verwerken
— mogelijkheid tot customizen
— optimaal toepasbaar

— duurzaam
— brandwerend en veilig
— lichtecht
— hygiënisch
— onderhoudsvriendelijk
— kosteneffectief
— uit voorraad leverbaar
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Vescom verbindt  
functionaliteit en 
uitstraling

Vescom ontwikkelt, produceert en  
distribueert kwalitatief hoogwaardige  
interieurproducten voor de internationale 
projectmarkt: wandbekleding, meubel
bekleding en gordijnstoffen.  
 
Onze missie daarbij is helder: oplossingen 
aanbieden voor opdrachtgevers die sfeer 
even belangrijk vinden als functionaliteit. 
 
Vescom staat voor kwaliteit. In techniek, 
vormgeving en service. Onderscheidende 
ontwerpen en duurzame materialen  
vormen de basis van onze collecties.
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Vescom is wereldwijd voor vele bedrijven 
en organisaties de full service partner  
op het gebied van interieurproducten. 
Vescom beheerst namelijk de gehele  
productieketen. Van ontwerp en product
ontwikkeling tot en met productie,  
verkoop en distributie. 

Deze werkwijze biedt onze opdracht
gevers veel voordelen. Zoals een altijd 
actuele productkennis, kwalitatieve  
producten, snelle levering, scherpe prijzen 
en optimale service. Bovendien zijn onze 
producten uit voorraad leverbaar.

fabrikant
én full service 
partner
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Naast de hoofdvestiging in Deurne (NL) 
heeft Vescom een wijd vertakt netwerk 
van eigen verkoopkantoren. In Europa, 
maar ook in het MiddenOosten, Azië, 
LatijnsAmerika en de Verenigde Staten. 
Elders in de wereld werkt Vescom met  
distributeurs. Zo blijven we op de hoogte 
van internationale ontwikkelingen in de 
verschillende markten en zijn we in staat 
continu het service en kennisniveau, ook 
lokaal, voor onze klanten te verbeteren. 

Vescom (1971) maakt deel uit van Vescom 
Groep. Deze combinatie van wereldwijd 
opererende ondernemingen is gespecia
liseerd in de ontwikkeling, productie en 
distributie van hoogwaardige interieur
producten. 

wereldwijd
actief
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collectie voor  
de projectmarkt

Producten van Vescom zijn speciaal  
ontwikkeld voor de projectmarkt. Voor
namelijk voor de segmenten hospitality, 
healthcare, office en education. In deze 
markten is een groeiende behoefte aan 
mooie en sfeervolle interieurproducten. 
Tegelijkertijd blijven functionaliteit  
en kwaliteit van essentieel belang.  
Onze producten sluiten aan bij deze  
ontwikkelingen. 

Technisch voldoen onze collecties wand 
bekleding, meubelbekleding en gordijn
stoffen aan de hoge kwaliteitseisen die 
de projectmarkt aan de materialen stelt. 
Onder meer wat betreft duurzaamheid, 
brandwerendheid, hygiëne, toepasbaar
heid, lichtechtheid en slijtvastheid.
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De collectie wandbekleding bestaat uit 
vinyl en textiel wandbekleding. Vinyl 
wandbekleding is een wandafwerking 
met functionele eigenschappen en  
leverbaar in tal van kleuren, structuren  
en dessins.  
 
De textiel wandbekleding van Vescom  
reflecteert de natuur in het interieur.  
Met katoen, linnen, zijde en synthetische 
vezels bieden we een grote variatie aan 
warme en breed toepasbare materialen.

Met wallcovering+print is het mogelijk 
om vinyl wandbekleding te personaliseren: 
met eigen afbeeldingen of ontwerpen naar 
keuze, kan een unieke sfeer voor iedere 
ruimte gecreëerd worden. De creatieve 
mogelijkheden zijn onbegrensd!

wandbekleding 
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De collectie meubelbekleding omvat een 
ruime keus aan kwaliteiten in brandvertra
gend polyester, wol, mohair en vinyl. De 
materialen zijn brandvertragend, duur
zaam, gebruiksvriendelijk en kleurecht. 
Kenmerkend voor Vescoms textiel meubel
bekleding is de combinatie van schoon
heid en kwaliteit. 
 
Functionaliteit en originaliteit. Daarmee 
onderscheidt Vescom vinyl meubelbekle
ding zich in de markt. De producten zijn 
hygiënisch, bieden optimaal bescherming 
tegen bacteriën, vuil en vet en voldoen 
aan strenge veiligheidsvoorschriften. 

meubelbekleding 
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De collectie gordijnstoffen bestaat uit 
uni’s, dessins, transparanten, black out 
en dim out verduisteringsstoffen. Dankzij 
innovaties in brandvertragende garens, 
heeft de collectie een meer individuele 
beleving per product qua structuur, dessin, 
kleur en materiaalexpressie.  
 
Tevens biedt Vescom transparante 
akoestische gordijnstoffen. Toepassing 
van deze stoffen verkort de nagalm, dempt 
geluid en verbetert de verstaanbaarheid 
in projectomgevingen.

gordijnstoffen 
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Vescom werkt van oudsher met gerenom
meerde ontwerpers voor het ontwikkelen 
van gevarieerde en verrassende collecties. 
Op deze wijze weten we opdracht
gevers, architecten en verwerkers steeds 
opnieuw te inspireren. 
 
De Vescom collecties worden voortdurend 
aangevuld en geactualiseerd met nieuwe 
kwaliteiten, dessins, structuren en kleuren.

onderscheidend 
design 





17

Kwaliteit en duurzaamheid hebben bij 
Vescom nooit alleen betrekking op de 
producten, maar ook op de manier  
waarop ze tot stand komen.  
 
Vescom biedt collecties waarbinnen  
duurzame keuzes gemaakt kunnen  
worden, ook producten met een Cradle 
to Cradlecertificering. Wat van essentieel 
belang is: onze producten hebben een 
zeer lange levensduur.

Vescom  
kijkt verder
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Vescom produceert verder met een  
minimale belasting van het milieu en  
kiest bewust voor een gescheiden en  
gecontroleerde afvoer van reststoffen. 
Dat garandeert een duurzaam productie
proces. We gaan bewust om met grond
stoffen en beperken het verbruik van  
energie en water. Vescom is ISO 14001 
en ISO 9001 gecertificeerd. 

Vescom was sinds de start lid van Vinyl 
2010 en gaat door met het initiatief onder 
de nieuwe naam VinylPlus, omdat zij 
belang hecht aan een duurzame ontwik
keling en mede vervolg wil geven aan de 
ontwikkelingen op een hoger industrieel 
en internationaal niveau.

zorg voor 
het milieu 
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Vescom streeft naar continuïteit. In onze 
bedrijfsvoering en in onze collecties 
geldt: geen revolutie, maar evolutie.  
Wij bouwen verder op een traditie van 
gedegen vakmanschap en diepgaande 
kennis van de projectmarkt. Onze focus 
blijft gericht op collecties die zich naad
loos voegen naar het moderne project
interieur en daaraan een meerwaarde 
verlenen.

evolutie in 
vakmanschap 
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