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ANWIS jest producentem najwy szej

jako ci systemów aluzjowych

i roletowych, umo liwiaj cych kontrol

nad wiat em.

Oferta obejmuje kilkana cie grup produkto-

wych przes on okiennych w systemach 

wewn trznych i zewn trznych, poziomych 

i pionowych, rolowanych i plisowanych. 

Ró norodno  form, materia ów i wzorów 

pozwala na nieograniczone mo liwo ci

aran acji wn trz zarówno klasycznych, jak 

i nowoczesnych.

Obecnie ofert  ANWIS tworz :

Os ony wewn trzne

• aluzje poziome aluminiowe i drewnia-

ne – daj ce mo liwo  p ynnego sterowa-

nia nat enia i kierunku wpadaj cego wia-

t a. Du y wybór kolorów ta m i osprz tu

pozwala na dopasowanie aluzji do wystro-

ju ka dego wn trza.

• aluzje pionowe ciesz ce si  du

popularno ci  zw aszcza w ród klientów 

instytucjonalnych. Dzi ki ciekawemu wzor-

nictwu i bogatej kolorystyce coraz cz ciej

stanowi  nowoczesny element dekoracyjny 

mieszka .

• Roletki materia owe (do wyboru: wolno-

wisz ce, w kasecie oraz w kasecie z pro-

wadnicami) – sw  ró norodno ci  syste-

mów, oferowanych tkanin i kolorów osprz -

tów pozwalaj  na wyszukan  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

klientów. Dost pna bardzo bogata kolekcja 

tkanin.

• Maty drewniane rolowane trafiaj ce

w gusta odbiorców ceni cych sobie natu-

ralno  i egzotyk . Wykonane s  z drewna 

najwy szej jako ci.

• Panele stosowane jako wewn trzna

dekoracja okna lub ciany, sk adaj ce si

z dwóch podstawowych elementów: szyny 

prowadz cej oraz pionowych ruchomych 

pasów tkaninowych podczepionych do 

szyny. Wykorzystywane równie  jako 

wizualna przegroda pomieszcze .

Os ony zewn trzne

• aluzje fasadowe to nowoczesny i ele-

gancki wyrób mocowany na zewn trz fasa-

dy budynku. Ich konstrukcja zapewnia 

komfortow  ochron  przed promieniowa-

niem s onecznym, oraz swobodn  regula-

cj  stopnia zaciemnienia.

• Rolety zewn trzne dost pne w kilku sys-

temach, doskonale chroni ce przed s o -

cem, zimnem, ha asem i ingerencj  z zew-

n trz.

• Bramy i kraty rolowane stosowane 

g ównie do zabezpieczania witryn sklepo-

wych lub innych 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. Dost pne w kolorystyce 

palety RAL.
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