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Działalność firmy to produkcja i dostawa obiektowych oklein ściennych, 
wykonanych z tkanin na bazie włókien naturalnych, syntetycznych 
i włóknin oraz oklein winylowych na siatce bawełnianej lub syntetycznej; 
obsługa rynku inwestycyjnego; szkolenia dla firm wykonawczych, 
architektów oraz inwestorów w zakresie nowoczesnej techniki dekoracji 
i zabezpieczania ścian okleinami VESCOM; organizacja dostaw i pomoc 
w znalezieniu odpowiednich wykonawców.

Vescom Polska Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40B

02-520 Warszawa

tel. 0 22 646 42 46

fax 0 22 646 42 48

www.vescom.com

info@vescompolska.pl

kontakt 

Ewa Korporowicz – operator sprzedaży 

w siedzibie Spółki w Warszawie

tel. 0 22 646 42 46

info@vescompolska.pl

Oddziały lokalne:

Warszawa , Agata Szlacheta – tel. 604 565 585 

m.szlacheta@vescompolska.pl

Kraków, Małgorzata Głaziewicz – tel. 697 066 585 

m.glaziewicz@vescompolska.pl

Wrocław, Zuzanna Sucharzewska – tel. 697 077 585 

z.sucharzewska@vescompolska.pl

Gdańsk, Magdalena Wojnicka – tel. 508 350 991 

m.wojnicka@vescompolska.pl

dOlnOśląskie centrum medicus, FOt: mGr inż. arcH. jadwiGa i piOtr Hanisz

Firma Vescom, jako producent, posiada certyfikat jakości ISO 9001, 
oraz certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14001. Vescom B.V. 
została założona w 1971, Vescom Polska w 2006r. Vescom B.V. jest firmą 
o zasięgu światowym.
Najważniejszymi inwestorami na międzynarodowym rynku projektowym 
są: BRE Bank, Bank Millenium, Sheraton Hotels Polska, ACCOR Hotels, NH 
Hotels, Qubus Hotels, Intercontinental, Golden Tulip, Hilton, Parlament 
Europejski w Brukseli, Hospital Virgin de La Macarena Sevilla,
Clinica Guttenberg Malaga, Clinique Des Alpes Grenoble, MT Sinai Hospita 
Nowy Jork, Marriott Renesance Bruksela, TOP TRADE Budapeszt, 
Dolnośląskie Centrum MEDICUS we Wrocławiu i wiele innych. Pełna lista 
na życzenie dostępna w biurze firmy.

Produkty firmy zaliczone są do grupy tzw. „Heavy Duty”; okleiny winylowe 
są standardowo zabezpieczone dodatkiem BioPruf, powodującym, że na 
powierzchni okleiny nie mogą rozwijać się bakterie, grzyby i pleśń; okleiny 
tekstylne, są zabezpieczone Teflonem, który nadaje im wysoką odporność 
na zaplamienia płynami takimi jak kawa, herbata, soki owocowe, 
wino; w 2007 roku firma wprowadziła okleiny tekstylne wykonane 
z wytrzymałego włókna PE; jest to nowa grupa oklein tzw. Hi-Tech, która 
łączy trwałość z nowoczesnym wzornictwem i technologią materiałową 
w budownictwie. 
Kolekcją wiodącą w tej grupie jest XOREL™.

Po sukcesach w Hiszpanii, Danii, Francji, Holadii i Polsce, w 2008 roku 
firma wprowadziła dwie nowe kolekcje z grupy Health Care, przeznaczone 
do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych i laboratoriów szpitalnych. 
Dzieki specjalnej Tedlarowej powłoce, okleiny Health Care odporne są na 
środki odkażające, odczynniki chemiczne i rozpuszczalniki tak mocne jak 
np. aceton.

Wszystkie okleiny Vescom są klasyfikowane jako niepalne (winylowe 
i włókniny syntetyczne) oraz trudnozapalne (tekstylne tkane), co pozwala 
na ich stosowanie w każdym obiekcie użyteczności publicznej, hotelach 
i budownictwie mieszkaniowym. Posiadają atesty obowiązujące na terenie 
Unii Europejskiej oraz odrębne atesty dla wielu krajów spoza UE.
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