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ANWIS jest producentem najwy szej jako ci

systemów aluzjowych i roletowych, umo li-

wiaj 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 no-

woczesnych.

Os ony zewn trzne
Aktualn  ofert  ANWIS tworz :

ROLETY ZEWN TRZNE stosowane g ównie

z my l  o zabezpieczeniu wn trza przed 

wandalizmem i w amaniem, idealnie chroni

wn trze przed nadmiernym nagrzewaniem 

oraz nas onecznieniem. Dost pne s  w kilku 

systemach - elewacyjne, naokienne oraz ro-

lety zewn trzne podtynkowe SOLIDO. Dzi ki

szerokiej gamie kolorystycznej, rolety zew-

n trzne mo na idealnie dostosowa  zarówno 

do nowoczesnych, jak równie  tradycyjnych 

obiektów architektonicznych.

MOSKITIERY (okienne i drzwiowe: ramko-

we, rolowane, otwierana na zawiasie oraz 

przesuwne) prosto i skutecznie chroni ce

przed insektami py kami ro lin i kurzem. 

atwe w obs udze i konserwacji. Dost pne

w kolorystyce palety RAL.

ALUZJE FASADOWE to nowoczesne i ele-

ganckie produkty mocowane na zewn trz

fasady budynku. Ich konstrukcja zapewnia 

komfortow  ochron  przed promieniowa-

niem s onecznym oraz swobodn  regulacj

stopnia zaciemnienia.

Os ony wewn trzne
ALUZJE POZIOME ALUMINIOWE 

I DREWNIANE – daj ce mo liwo  p ynnego

sterowania  nat enia i kierunku wpadaj ce-

go wiat a. Du y wybór kolorów ta m

i osprz tu pozwala na dopasowanie aluzji

do wystroju ka dego wn trza.

ALUZJE PIONOWE ciesz ce si  du  po-

pularno ci  zw aszcza w ród klientów insty-

tucjonalnych. Dzi ki ciekawemu wzornictwu 

i bogatej kolorystyce coraz cz ciej stanowi

nowoczesny element dekoracyjny mieszka .

ROLETKI MATERIA OWE (do wyboru: wol-

no wisz ce, w kasecie oraz w kasecie z pro-

wadnicami) – sw  ró norodno ci  systemów, 

oferowanych tkanin i kolorów osprz tów po-

zwalaj  na wyszukan  aran acj  i niepowta-

rzalny efekt.

ALUZJE PLISOWANE b d ce atrakcyj-

nym 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 natural-

no  i egzotyk . Wykonane s  z drewna naj-

wy szej jako ci.

ZAS ONY PANELOWE stosowane jako wew-

n trzna dekoracja okna lub ciany, sk adaj

si  z dwóch podstawowych elementów: szy-

ny prowadz cej oraz pionowych ruchomych 

pasów tkaninowych podczepionych do szy-

ny. Wykorzystywane równie  jako wizualna 

przegroda pomieszcze .

A N W I S prezentuje
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