
Vescom: 
zapoznanie
wallcovering
upholstery
curtain
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Vescom –  
dobry wybór!

—  przeznaczone na rynek 
obiektowy

— ciekawe wzory
—  praktyczne
—  kolor, struktura i szeroka  

gama produktów
—  atrakcyjne i różnorodne
—  łatwa i szybka aplikacja
—  możliwa personalizacja
—  optymalne zastosowanie
—  trwałość

—  odporność ogniowa  
i bezpieczeństwo

—  odporność na działanie 
światła

—  higieniczne
—  łatwe w utrzymaniu
— konkurencyjne ceny
—  krótkie terminy realizacji
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Vescom łączy 
funkcjonalność  
z atrakcyjnością

Vescom zajmuje się opracowywaniem, 
produkcją i dystrybucją wysokojakościo-
wych produktów wnętrzarskich,  
przeznaczonych na rynek inwestycyjny: 
okleiny ścienne, materiały obiciowe  
i tkaniny zasłonowe. 

Nasza misja jest jasna: oferowanie 
rozwiązań w których atrakcyjność jest 
równie ważna jak walory użytkowe.

Vescom oznacza jakość technologii, 
wzornictwa i obsługi. Wyróżniające  
się wzory i trwałe materiały stanowią 
podstawę naszych kolekcji. 
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Vescom jest dla wielu firm i organizacji na 
całym świecie parterem zapewniającym 
pełną obsługę w zakresie produktów 
wnętrzarskich. Vescom zarządza całym 
łańcuchem produkcji. Od projektowania  
i rozwoju produktów po produkcję, 
sprzedaż i dystrybucję. 

Ten sposób prowadzenia działalności 
przynosi naszym zleceniodawcom wiele 
korzyści, takich jak znajomość aktualnej 
oferty produktów, wysoka jakość 
produktów, szybka realizacja dostaw, 
konkurencyjne ceny i optymalna obsługa. 
Ponadto nasze produkty są dostępne  
z zapasów magazynowych.

producent i  
partner biznesowy
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Poza siedzibą główną w Deurne (NL) 
Vescom posiada szeroko rozgałęzioną 
sieć własnych biur sprzedaży. W Europie, 
jak również na Bliskim Wschodzie, w 
Azji, w Ameryce Łacińskiej i w Stanach 
Zjednoczonych. W innych regionach 
świata Vescom współpracuje z dystrybu-
torami. Dzięki temu znamy aktualne  
światowe tendencje panujące na poszcze-
gólnych rynkach i jesteśmy w stanie ciągle 
podnosić poziom świadczonej obsługi 
i posiadanej wiedzy, by również lokalnie 
jak najlepiej służyć naszym klientom. 

Firma Vescom (1971) należy do Grupy 
Vescom. Grupa ta stanowi połączenie 
działających na całym świecie przedsię-
biorstw, specjalizujących się w  
opracowywaniu, produkcji i dystrybucji 
wysokojakościowych produktów 
wnętrzarskich: 

aktywna 
działalność na 
całym świecie
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kolekcje dla 
obiektów użyteczności 
publicznej

Produkty Vescom są specjalnie opraco-
wane na potrzeby rynku obsługującego 
obiekty użyteczności publicznej. Szcze-
gólnie z przeznaczeniem dla sektorów 
gastronomii i hotelarstwa, służby zdrowia, 
sektora biurowego i sektora szkolnictwa. 
Na tych rynkach rośnie zapotrzebowanie 
na atrakcyjne, estetyczne produkty 
wnętrzarskie. Jednocześnie zasadnicze 
znaczenie nadal mają jakość i funkcjo-
nalność. Nasze produkty doskonale 
odpowiadają tym tendencjom. 

Nasze kolekcje oklein ściennych, tkanin  
i materiałów obiciowych i tkanin zasłono-
wych spełniają wysokie wymagania 
jakościowe, stawiane materiałom przez 
rynek obsługujący obiekty użyteczności 
publicznej. Między innymi wymagania 
dotyczące trwałości, odporności ogniowej, 
higieny, odporności na działanie światła 
i wytrzymałości.
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Kolekcja oklein ściennych składa się z 
oklein winylowych i tekstylnych. Okleiny 
winylowe cechują się funkcjonalnością, 
dostępne w licznych kolorach, strukturach 
i wzorach. 

Tekstylne okleiny ścienne Vescom nadają 
wnętrzu naturalny charakter. Okleiny 
bawełniane, lniane, jedwabne i z włókien 
syntetycznych – oferujemy szeroką gamę 
materiałów zróżnicowanych pod 
względem mnogości zastosowań.

Okleiny Digital Wallcollection i +print dają 
możliwość włansego wkładu w projekto-
wanie winylowych oklein ściennych. 
Digital Wallcollection to internetowa 
kolekcja winylowych oklein ściennych.  
Za pomocą +print, okleinę ścienną 
można zadrukować własnymi obrazami 
lub projektami. 

okleiny  
ścienne
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Kolekcja materiałów obiciowych obejmuje 
bogaty asortyment tkanin z włókna 
Trevira CS, wełny, moheru i materiałów 
obiciowych z winylu. Vescom za pomocą 
+print daje możliwość dostosowania 
materiałów obiciowych poprzez nadru-
kowanie na nie własnych projektów  
lub obrazów.

materiały  
obiciowe
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Cała kolekcja materiałów zasłonowych 
składa się tkanin jednobarwnych, wzorzy-
stych, zaciemniających i przeziernych. 
Innowacje wprowadzone w włóknach 
Trevira CS nadały kolekcji bardziej indy-
widualny charakter produktu zróżnicowany 
pod względem struktury, wzoru, koloru 
i ekspresywnych właściwości materiału. 

Ponadto Vescom oferuje przejrzyste, 
akustyczne materiały zasłonowe. Zasto-
sowanie tych tkanin skraca czas pogłosu, 
wygłusza hałas i polepsza komunikację 
słowną w obiektach użyteczności 
publicznej.

tkaniny 
zasłonowe
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Vescom od dawna współpracuje z  
renomowanymi projektantami, dzięki 
którym tworzone są różnorodne i  
zadziwiające świeżością kolekcje. Pozwala 
nam to ciągle on nowa inspirować zama-
wiających, architektów i wykonawców 
stosujących nasze produkty.

Kolekcje Vescom są ciągle uzupełniane  
i aktualizowane poprzez wzbogacanie 
ich o nowe wzory, desenie i kolory.

wyróżniające  
się wzornictwo
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W Vescom jakość i zgodność z zasadami 
zrównoważonego rozwoju dotyczą nie 
tylko samych produktów, lecz również 
sposobu, w jaki one powstają. 

Vescom oferuje kolekcje umożliwiające 
wybór zrównoważonych produktów, 
w tym także produktów posiadających 
certyfikat “Cradle to Cradle”. Co ma 
zasadnicze znaczenie, to fakt, że nasze 
produkty mają bardzo długi okres  
eksploatacji.

Vescom to 
dalekowzroczność
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Firma Vescom produkuje swoje wyroby  
w sposób minimalnie obciążający środo-
wisko i świadomie zdecydowała się na 
stosowanie segregacji i kontrolowanego 
usuwania pozostałości z produkcji. 
Gwarantuje to zrównoważony proces 
proces produkcyjny. Świadomie obcho-
dzimy się z surowcami i ograniczamy 
zużycie energii i wody. Vescom posiada 
certyfikaty ISO 14001 i ISO 9001. 

O zapoczątkowania programu Vinyl 2010 
firma Vescom była jego uczestnikiem i 
nadal będzie brać udział w tej inicjatywie, 
obecnie prowadzonej pod nową nazwą 
VinylPlus, ponieważ przywiązujemy 
wagę do zrównoważonego rozwoju i 
pragniemy współprzyczyniać do działań 
podejmowanych w tym zakresie na 
wyższym poziomie przemysłowym i  
w skali międzynarodowej.

troska o 
środowisko  
naturalne
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W odniesieniu do prowadzonej działal-
ności i w odniesieniu do naszych kolekcji 
obowiązuje zasada: nie rewolucja, lecz 
ewolucja. Budujemy naszą działalność 
na tradycyjnych podstawach rzetelnej 
fachowości i gruntownej znajomości rynku 
obsługującego obiekty użyteczności 
publicznej. Koncentrujemy się nadal  
na kolekcjach harmonijnie wpisujących 
się w nowoczesne wnętrza obiektów 
użyteczności publicznej, wzbogacając  
je o wartość dodaną.

dalszy  
rozwój
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