PREZENTACJA FIRMOWA

SYSTEMY ŻALUZJOWE I ROLET OWE ANWIS

ZASTOSOWANIE
z możliwość operowania ilością światła przenikającego do pomieszczenia bez

konieczności podnoszenia rolety
z dbałość o funkcjonalność, wzornictwo, stosowanie najnowszych materiałów,
a także realizacja produktów pod indywidualne zamówienie, daje pełen komfort oraz nieograniczone możliwości aranżacyjne
z ciekawy design w połączeniu ze szczególną dbałością o funkcjonalność,
a także wykorzystywanie zaawansowanej technologii produkcyjnej składają się
na wyjątkowość produktów marki ANWIS
z jakość ANWIS potwierdza norma ISO 9001:2000 oraz przyznane atesty, certyfikaty, liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele
Biznesu, Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje:
z osłony wewnętrzne: żaluzje drewniane 25, 50, 70 mm, żaluzje bambusowe,
żaluzje poziome aluminiowe 16, 25 i 50 mm, żaluzje pionowe, rolety materiałowe wolno wiszące i montowane na skrzydle okiennym oraz do okien dachowych, żaluzje plisowane oraz zasłony panelowe
z osłony zewnętrzne: rolety zewnętrzne – elewacyjne, podtynkowe, naokienne; żaluzje fasadowe oraz moskitiery

Rolety Impresja – swym wyglądem, wysoką estetyką oraz niewątpliwą niepowtarzalnością, idealnie pasują do wnętrz o dużych powierzchniach, salonów,
holów, sal restauracyjnych oraz hotelowych
Zasłony panelowe – system zasłon przesuwnych PANEL TRACK, stanowi nowoczesny sposób przesłaniania, dzielenia i dekorowania wnętrz; system składa
się z szyny prowadzącej oraz mocowanych do niej pionowych, przesuwnych
pasów tkanin; dzięki możliwości dowolnego montowania zasłon: we wnęce
okna, na ścianie lub suficie, system zasłon panelowych dedykowany jest do
każdego wnętrza; doskonale sprawdzi się w przestrzeniach, w których znajdują
się duże przeszklone powierzchnie okienne lub drzwiowe np.: drzwi przesuwne
prowadzące na taras

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: na terenie całego kraju za pośrednictwem partnerów handlowych

Wybrane systemy
Żaluzje fasadowe – są nowoczesnym, ergonomicznym i eleganckim wyrobem,
mocowanym na zewnątrz fasady budynku; stanowią doskonałe rozwiązanie dla
zachowania równowagi pomiędzy światłem słonecznym, stopniem zaciemnienia,
izolacją akustyczną oraz minimalnym nagrzewaniem wnętrz (bez konieczności
stosowania wentylacji); mocowanie żaluzji zewnętrznych – zarówno do ramy
okna, konstrukcji fasady lub bezpośrednio do ściany.
Nowość: żaluzje fasadowe – system samonośny
Żaluzje drewniane – są wyjątkowym produktem, obok podstawowych funkcji,
ze względu na zastosowane do ich produkcji drewno, tworzą jedyny w swoim
rodzaju klimat wnętrza; doskonale pasują do przestrzeni zarówno nowoczesnych, jak również tradycyjnych.
Nowość: żaluzja drewniana 70 mm
Rolety zewnętrzne – dostępne w kilku systemach, doskonale chronią przed
słońcem, zimnem, hałasem i ingerencją z zewnątrz; montowane na elewacji
budynku lub do ramy okiennej
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