
Vescom: um  
primeiro encontro
revestimento mural
upholstery
cortina
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por isso existe  
a Vescom

— adequado para projetos
— diferentes padrões
— funcional
— cor, estrutura e materiais
— acolhedor e variado 
— aplicação fácil e rápida
— possibilidade de personalizar
— aplicação ideal
— durável

— resistente ao fogo e seguro
— resistente à luz
— higiénico
— manutenção fácil
— eficiente em termos de custos
— disponível em stock
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a Vescom combina  
funcionalidade 
e aparência

A Vescom desenvolve, produz e distribui 
produtos de interior de alta qualidade 
para o mercado internacional de projetos: 
revestimento mural, revestimento para 
mobiliário e tecidos para cortinas. 
 
A nossa missão é clara: oferecer soluções 
a clientes que dão tanta importância  
à atmosfera como à funcionalidade. 
 
A Vescom significa qualidade. Em termos 
de tecnologia, na conceção e na 
assistência. Uma diversidade de projetos 
e de materiais duradouros constituem  
a base das nossas coleções. 
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A Vescom é para muitas empresas e 
organizações, a nível mundial, o parceiro  
que assegura um serviço completo na 
área dos produtos de interior A Vescom 
controla na verdade toda a cadeia de 
produção. Desde o projeto e o desenvol
vimento do produto à produção, venda  
e distribuição. 

Esta forma de trabalhar oferece aos 
nossos clientes inúmeras vantagens, 
nomeadamente, um conhecimento 
atualizado do produto, produtos de 
qualidade, entregas rápidas, preços 
competitivos e uma excelente assistência. 
Além disso, os nossos produtos podem 
ser fornecidos a partir do stock.

fabricante e parceiro 
que asseguram um 
serviço completo





07

Para além do estabelecimento principal  
em Deurne (Países Baixos), a Vescom 
possui uma extensa rede de filiais com 
seus próprios escritórios. Não só na 
Europa, mas também no Médio Oriente, 
Ásia, América Latina e Estados Unidos  
da América. Noutras partes do mundo,  
a Vescom trabalha com distribuidores. 
Deste modo, mantemonos informados 
sobre os desenvolvimentos internacionais 
nos diferentes mercados e estamos em 
condições de melhorar continuamente  
o nível dos serviços e dos conhecimentos 
que disponibilizamos aos nossos clientes, 
também a nível local. 

A Vescom (1971) faz parte do Grupo 
Vescom. Este conjunto de empresas de 
âmbito mundial está especializado no 
desenvolvimento, produção e distribuição 
de produtos de interior de alta qualidade. 

mundialmente 
ativa
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coleção para o  
mercado de projetos

Os produtos da Vescom foram especial
mente desenvolvidos para o mercado de 
projetos, nomeadamente nos segmentos 
de hotelaria, cuidados de saúde e 
educação. Nestes mercados, existe  
uma necessidade crescente de produtos 
de interior agradáveis e acolhedores. 
Simultaneamente, a funcionalidade e a 
qualidade continuam a ser fundamentais. 
Os nossos produtos adequamse a estes 
desenvolvimentos. 

Em termos técnicos, as nossas coleções 
de revestimento mural, revestimento 
para mobiliário e tecidos para cortinas 
satisfazem as elevadas exigências de 
qualidade impostas pelo mercado de 
projetos, Nomeadamente, a durabilidade, 
resistência ao fogo, higiene, aplicabili
dade, resistência à luz e à abrasão.
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A coleção de revestimento mural é 
constituída por revestimentos murais 
vinílicos e têxteis. O revestimento mural 
vinílico é um acabamento mural com 
propriedades funcionais e está disponível 
em muitas cores, texturas e padrões.

Os revestimentos murais têxteis da Vescom 
refletem a natureza, em algodão, linho, 
sedas ou fibras sintéticas, oferecemos 
uma vasta variedade de materiais 
acolhedores e de ampla aplicação.

Com ‘wallcovering+print’ é possível a 
personalização do revestimento: as suas 
fotografias ou padrões poderão criar 
atmosferas únicas. As possibilidades 
são ilimitadas.

revestimento  
mural
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A nossa coleção ‘upholstery’ é composta 
por uma vasta escolha de poliésteres com 
retardante ao fogo, lãs, mohairs e vinis. 
As coleções são resistentes ao fogo e 
à luz solar, duráveis e fáceis de aplicar. 
A nossa gama de revestimentos têxteis 
para estofos combina a estética à habitual 
elevada qualidade dos produtos Vescom. 
 
Originalidade e funcionalidade. Estes 
conceitos distinguem a coleção da Vescom 
no mercado dos revestimentos vinílicos 
para mobiliário. Os produtos são laváveis, 
conferem a máxima proteção contra 
bactérias, poeiras e sujidade; cumprindo 
as mais elevadas exigências de segurança.

revestimento 
para mobiliário
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A coleção ‘curtains’ contempla opções 
translucidas com ou sem padrão, soluções 
lisas, ‘black outs’ e ‘dim outs’. Graças à 
inovação das fibras retardantes ao fogo, 
a coleção disponibiliza uma gama com 
texturas mais estruturadas, designs e 
cores arrojadas e maior expressão dos 
diversos materiais. 
 
A Vescom oferece igualmente tecidos  
de cortinas acústicos transparentes.  
A aplicação desses tecidos reduz a 
reverberação, abafa ruídos e melhora a 
inteligibilidade em ambientes de projeto.

tecidos para  
cortinas
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A Vescom trabalha, desde há muito 
tempo, com criadores de renome para  
o desenvolvi mento de coleções variadas 
e surpreendentes. O que faz de nós uma 
fonte de inspiração sempre renovada 
para clientes, arquitetos e aplicadores. 
 
As coleções da Vescom são continuamente 
atualizadas com novas cores e coleções, 
padrões, texturas e cores.

design  
variado
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Na Vescom, a qualidade e a durabilidade 
não se referem apenas aos produtos, 
mas também à forma como estes são 
produzidos. A Vescom oferece coleções 
onde se podem fazer escolhas 
sustentáveis, e que também incluem 
produtos com certificação Cradle to 
Cradle. Um elemento essencial: os nossos 
produtos têm uma vida útil muito longa.

a Vescom  
vê mais além
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A Vescom produz com um impacto mínimo 
para o ambiente e opta pela separação 
e controlo do escoamento dos resíduos. 
O que garante um processo de produção 
sustentável. Agimos de forma conscien
ciosa com as matériasprimas e reduzimos 
o consumo de energia e água. A Vescom 
tem as certificações ISO 14001 e  
ISO 9001. 

A Vescom foi membro, desde o início,  
da Vinyl 2010 e continua a acompanhar 
a iniciativa sob a nova designação 
VinylPlus, porque dá importância ao 
desenvolvimento sustentável e também 
deseja dar continuidade às conquistas 
realizadas a um nível industrial e interna
cional mais elevado.

proteção  
do ambiente
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A Vescom luta pela continuidade.  
Na nossa atividade e nas nossas coleções 
vigora o princípio: sem revolução, mas 
com evolução. Continuamos a melhorar, 
baseandonos numa tradição de 
verdadeira capacidade profissional e  
de conhecimento profundo do mercado 
de projetos. A nossa atenção continua  
a dirigirse a coleções que se integram 
perfeitamente nos interiores modernos  
de projeto, conferindolhes uma maisvalia.

evolução  
profissional
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