Vescom merk introductie
in Amerika
Koroseal gaat Vescom vertegenwoordigen
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Per 1 september wordt Koroseal de exclusieve distributeur van Vescom
in Noord-Amerika (VS en Canada). De distributie is gericht op
architecten en interieurontwerpers die werkzaam zijn in de
projectmarkt. Wandbekleding wordt de eerste productintroductie,
gevolgd door de collectie gordijnstoffen en meubelbekleding.

Vescom ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige interieurproducten voor de
internationale projectmarkt: wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen.
Vescom is in 1971 in Deurne opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd
merk met productielocaties in Nederland, Duitsland en de VS, en verkoopkantoren in
Europa, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Het merk staat voor kwaliteit. In
techniek, vormgeving en service. Onderscheidende ontwerpen en duurzame materialen
vormen de basis van de collecties. Producten worden toegepast in de projectmarkt.
Voornamelijk in de marktsegmenten hospitality, gezondheidszorg, kantoren en
onderwijs. In deze markten is een groeiende behoefte aan mooie, rijke en sfeervolle
interieurproducten, waarbij de functionaliteit van de producten van essentieel belang is.
Koroseal, gevestigd in Ohio, Verenigde Staten, is een platform voor commerciële
interieurproducten en een toonaangevend ontwerper, distributeur en producent van
wandbekleding, presentatievlakken, wandbeschermingssystemen, digitale prints en
andere aanvullende interieurproducten.

de producten van Vescom
Voor alle Vescom producten geldt, vorm en functie gaan hand in hand. Het merk brengt
duurzame oplossingen voor professionele toepassingen. Wat de vraag ook is, de
producten van Vescom bieden een antwoord. Het gevarieerde assortiment vinyl en
textiel wandbekleding biedt een breed aanbod aan materialen, structuren en kleuren.
De natuurlijke schoonheid van de materialen wordt benadrukt in de producten, die
voldoen aan de strikte normen van de internationale projectmarkt. Uni’s, dessins,
transparant, akoestisch, verduisterend: het assortiment functionele gordijnstoffen biedt
meer dan 35 kwaliteiten. De gevarieerde collectie meubelstoffering omvat vinyl en
textiel - duurzame materialen die brandvertragend, gebruiksvriendelijk en kleurvast zijn.
Alles van Vescom wordt ontworpen met hetzelfde DNA. Dankzij de subtiele overlap
tussen de drie productgroepen vormen de afzonderlijke materialen die in een ruimte
worden gebruikt, een mooie combinatie in het geheel.

samenwerking
In de afgelopen tien jaar hebben Vescom en Koroseal al samengewerkt. Koroseal heeft
specifieke productiecapaciteiten van Vescom gebruikt bij het maken van diverse
producten, terwijl andere producten onder de naam Vescom buiten Noord-Amerika
werden gedistribueerd. 'In de loop der tijd is onze band hechter geworden,' zegt
Philippe van Esch, CEO van Vescom. 'We willen die band in de komende jaren graag
verder versterken. Koroseal is in de loop der tijd een ontembare distributiekracht
geworden, zowel in de VS als in Canada, via dochteronderneming Metro. Vescom was
op zoek naar een partner die ons optimaal kan vertegenwoordigen. Koroseal wilde op
zijn beurt het productassortiment versterken met een merk dat hoog aangeschreven
staat. Voor beide bedrijven is dit de perfecte keuze. Samen kunnen we een strategie
uitrollen die relevant is voor onze potentiële klanten, met hoogwaardige producten en
een gerichte, betrouwbare service als pijlers. Bij Vescom is onze belofte aan onze
klanten - architecten en ontwerpers in dit geval - de volgende: uw specificaties zijn
veilig bij ons. Met onze internationale distributiemogelijkheden kunnen we deze belofte
volledig waarmaken.'

‘Het team van Koroseal is enthousiast over de distributie van het merk Vescom in
Noord-Amerika,’ zegt Rich Runkel, president-directeur en CEO van Koroseal. ‘Vescom
staat bekend om de Europese styling, de wereldwijde aanwezigheid van het merk en
de superieure kwaliteit van de productie. De kleuren en materialen zijn op elkaar
afgestemd en perfect georganiseerd, waardoor ontwerpers beschikken over een
fantastisch palet van onderscheidende dessins en kleuren. Geschikt voor talloze project
toepassingen. En wanneer dit wordt gekoppeld aan het distributievermogen van
Koroseal Interior Products in Noord-Amerika, zijn de echte winnaars van deze
partnerrelatie de architecten, ontwerpers en hun klanten.’
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Vescom ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige interieurproducten voor de internationale
projectmarkt: wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen. Vescom staat voor kwaliteit. In techniek,
vormgeving en service. Onderscheidende ontwerpen en duurzame materialen vormen de basis van de
collecties. Producten van Vescom worden toegepast in de projectmarkt. Voornamelijk in de segmenten
hospitality, healthcare, office en education.
Naast de hoofdvestiging in Deurne (NL) heeft Vescom een wijd vertakt netwerk van eigen verkoopkantoren. In
Europa, Azië, Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Elders in de wereld werkt Vescom met
distributeurs. Vescom (1971) maakt deel uit van Vescom Groep.

