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ANWIS -  MARKA , JAKOŚĆ, ROZWÓJ

Firma ANWIS Polska Sp. z o.o., właści-
ciel marki ANWIS, istnieje na rynku od 
1979 r. i należy do czołówki europejskich 
producentów osłon okiennych oraz kom-
ponentów używanych do ich produkcji.

Aktualnie oferta marki ANWIS obejmuje kilkanaście 
grup produktowych przesłon okiennych w systemach 
wewnętrznych i zewnętrznych, w tym: poziome, 
pionowe, rolowane i plisowane. Ponadto firma, jako 
producent komponentów do przesłon okiennych, 
oferuje szeroką gamę detali z tworzyw sztucznych, 
aluminium, stali i drewna. Nowoczesny, w pełni 
zautomatyzowany park maszynowy, umożliwia zacho-
wanie najwyższej, powtarzalnej jakości gotowego ele-
mentu. Wszystkie podzespoły do realizacji systemów, 
w tym profilowane rynny do żaluzji oraz produkcja 
detali z tworzyw sztucznych i metalu, wytwarzane są 
w oparciu o najnowszą technologię. Spółka dysponuje 
nowoczesnym parkiem maszynowym, który cały czas 
jest rozbudowywany.
Żądania stawiane przez rynek producentom są coraz 
wyższe. Klienci poszukują produktów użytecznych, 
zaawansowanych technologicznie, ładnych, wykona-
nych z dobrych materiałów, a jednocześnie niedro-
gich. 

Połączenie tych elementów nie jest proste, wymaga 
nie tylko zaangażowania w działania koncentrujące 
się na dostosowaniu oferty do potrzeb klienta, ale 
jednocześnie na dbaniu o zachowanie wysokich stan-
dardów.
Dbałość o funkcjonalność, wzornictwo, stosowanie 
najnowszych materiałów, a także realizacja produk-
tów pod indywidualne zamówienie, dają naszym 
Klientom pełen komfort oraz nieograniczone możli-
wości aranżacyjne. Wszystko to składa się na wyjątko-
wość produktów marki ANWIS.
W utrzymaniu stabilnych parametrów produktów 
i procesów pomaga nam system zarządzania jakością. 
Jakość ANWIS potwierdza norma ISO 9001:2008 
oraz przyznane atesty, certyfikaty, liczne nagrody 
i wyróżnienia, m.in.: Przedsiębiorstwo Fair Play, 
Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki.
Przez trzydzieści pięć lat działalności na rynku, firma 
ANWIS wypracowała pozycję lidera w branży osłon 
przeciwsłonecznych. Jesteśmy pewnym i rzetelnym 
partnerem biznesowym. ANWIS wciąż umacnia 
swoją pozycję w Polsce i Europie. Nieustanny rozwój 
pomaga przedsiębiorstwu dostosować się do rosną-
cych wymagań rynku. Jesteśmy przekonani, że spro-
stamy wszystkim oczekiwaniom odbiorców, a pro-
dukty sygnowane marką ANWIS będą przez wiele lat 
służyć naszym klientom.

Każdego roku pod marką ANWIS wprowadzane są 
na rynek nowe produkty. Ważnym wyróżnikiem, 
który pozwala utrzymać wysoką konkurencyjność 
firmy ANWIS jest również zespół doświadczonych 
pracowników. Ich umiejętności, wiedza oraz zaan-
gażowanie, przekładają się na wyniki i pozycję firmy 
w branży.
Zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci, jest zobowią-
zaniem do dalszego rozwoju, dzięki któremu możemy 
utrzymać najwyższą jakość produktów, a nasi Klienci 
– światło pod kontrolą.
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