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Prezentacja firmowa

Ju  od 30 lat dok adamy wszelkich stara ,

aby produkty marki ANWIS zapewnia y na-

szym Klientom pe en komfort.

Dzi ki naszemu zaanga owaniu i konse-

kwencji budujemy przedsi biorstwo b d ce 

solidnym partnerem. Jeste my firm  o stabil-

nej pozycji na rynku europejskim. Nasz ze-

spó  to ludzie z pasj , którzy swoj  kreatyw-

no ci  wyznaczaj  innowacyjne kierunki 

rozwoju bran y. Dbamy o wysok  jako , sta-

raj c si czy  klasyk  i prostot  rozwi za

ze wspó czesnymi wymogami architektury.

Nasza oferta obejmuje kilkana cie grup 

produktowych przes on okiennych w syste-

mach wewn trznych i zewn trznych, pozio-

mych i pionowych, rolowanych i plisowanych. 

Ró norodno  form, materia ów i wzorów po-

zwala na nieograniczone mo liwo ci aran a-

cji wn trz zarówno klasycznych, jak i nowo-

czesnych.

Obecnie ofert  ANWIS tworz :

OS ONY WEWN TRZNE

aluzje poziome aluminiowe (w kilku ro-

dzajach) – daj ce mo liwo  p ynnego ste-

rowania nat enia i kierunku wpadaj cego 

wiat a. Du y wybór kolorów ta m (o szeroko-

ci 16 mm, 25 mm, 50 mm) i osprz tu pozwa-

la na dopasowanie aluzji do wystroju ka de-

go wn trza.

aluzje poziome drewniane o szeroko-

ci listew 25 mm i 50 mm – upi kszaj  i na-

daj  swoistego charakteru ka demu wn trzu. 

Dost pne s  w wersji standard oraz tzw. retro, 

nawi zuj cej stylistycznie do wyrobów pro-

dukowanych w minionych czasach.

aluzje pionowe ciesz ce si  du  popu-

larno ci  zw aszcza w ród klientów instytu-

cjonalnych. Dzi ki ciekawemu wzornictwu 

i bogatej kolorystyce coraz cz ciej stanowi

nowoczesny element dekoracyjny mieszka .

Roletki materia owe (do wyboru: wolno 

wisz ce, w prowadnicach, z kasetami) – sw

ró norodno ci  systemów, oferowanych tka-

nin i kolorów osprz tów pozwalaj  na wyszu-

kan  aran acj  i niepowtarzalny efekt.

aluzje plisowane b d ce atrakcyjnym 

sposobem zas oni cia ka dego okna, nawet 

o nietypowych kszta tach, stanowi  rozwi -

zanie dla najbardziej wymagaj cych klien-

tów. Dost pna bardzo bogata kolekcja tka-

nin.

Maty drewniane rolowane trafiaj ce w gu-

sta odbiorców ceni cych sobie naturalno

i egzotyk . Wykonane s  z drewna najwy szej 

jako ci.

Panele stosowane jako wewn trzna de-

koracja okna lub ciany, sk adaj ce si

z dwóch podstawowych elementów: szy-

ny prowadz cej i pionowych ruchomych pa-

sów tkaninowych podczepionych do szy-

ny. Wykorzystywane równie  jako wizualna 

przegroda pomieszcze .

OS ONY ZEWN TRZNE

aluzje fasadowe to nowoczesny i eleganc-

ki wyrób mocowany na zewn trz fasady bu-

dynku. Ich konstrukcja zapewnia komfortow

ochron  przed promieniowaniem s onecznym 

oraz swobodn  regulacj  stopnia zaciemnie-

nia.

Rolety zewn trzne dost pne w kilku sys-

temach, doskonale chroni ce przed s o cem, 

zimnem, ha asem i ingerencj  z zewn trz.

Bramy i kraty rolowane stosowane g ównie 

do zabezpieczania witryn sklepowych lub in-

nych punktów handlowych. Charakteryzuj

si  wysok  estetyk  oraz wysok  odporno ci

na zniszczenia.

Moskitiery (okienne i drzwiowe: ramko-

we, rolowane, otwierane na zawiasie) pro-

sto i skutecznie chroni ce przed insektami, 

py kami ro lin i kurzem. atwe w obs udze 

i konserwacji.

aluzje i rolety
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Anwis jest producentem najwy szej jako ci systemów aluzjowych 

i roletowych, umo liwiaj cych kontrol  nad wiat em.
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