ANWIS

prezentuje
• Bramy i kraty rolowane stosowane
gâównie do zabezpieczania witryn sklepowych lub innych punktów handlowych.
CharakteryzujĆ siċ wysokĆ estetykĆ oraz
wysokĆ odpornoğciĆ na zniszczenia.
• Moskitiery (okienne i drzwiowe: ramkowe, rolowane, otwierane na zawiasie) prosto i skutecznie chroniĆce przed insektami,
pyâkami roğlin i kurzem. áatwe w obsâudze
i konserwacji. Dostċpne w kolorystyce
palety RAL.

ANWIS jest producentem najwyīszej
jakoğci systemów īaluzjowych
i roletowych, umoīliwiajĆcych kontrolċ
nad ğwiatâem.

Obecnie ofertċ ANWIS tworzĆ:
Osâony wewnċtrzne
• Īaluzje poziome aluminiowe i drewniane – dajĆce moīliwoğý pâynnego sterowania natċīenia i kierunku wpadajĆcego ğwiatâa. Duīy wybór kolorów tağm i osprzċtu
pozwala na dopasowanie īaluzji do wystroju kaīdego wnċtrza.
• Īaluzje pionowe cieszĆce siċ duīĆ
popularnoğciĆ zwâaszcza wğród klientów
instytucjonalnych. Dziċki ciekawemu wzornictwu i bogatej kolorystyce coraz czċğciej
stanowiĆ nowoczesny element dekoracyjny
mieszkaĕ.

• Roletki materiaâowe (do wyboru: wolnowiszĆce, w kasecie oraz w kasecie z prowadnicami) – swĆ róīnorodnoğciĆ systemów, oferowanych tkanin i kolorów osprzċtów pozwalajĆ na wyszukanĆ aranīacjċ
i niepowtarzalny efekt.
• Īaluzje plisowane bċdĆce atrakcyjnym
sposobem zasâoniċcia kaīdego okna,
nawet o nietypowych ksztaâtach, stanowiĆ
rozwiĆzanie dla najbardziej wymagajĆcych
klientów. Dostċpna bardzo bogata kolekcja
tkanin.
• Maty drewniane rolowane trafiajĆce
w gusta odbiorców ceniĆcych sobie naturalnoğý i egzotykċ. Wykonane sĆ z drewna
najwyīszej jakoğci.
• Panele stosowane jako wewnċtrzna
dekoracja okna lub ğciany, skâadajĆce siċ
z dwóch podstawowych elementów: szyny
prowadzĆcej oraz pionowych ruchomych
pasów tkaninowych podczepionych do
szyny. Wykorzystywane równieī jako
wizualna przegroda pomieszczeĕ.
Osâony zewnċtrzne
• Īaluzje fasadowe to nowoczesny i elegancki wyrób mocowany na zewnĆtrz fasady budynku. Ich konstrukcja zapewnia
komfortowĆ ochronċ przed promieniowaniem sâonecznym, oraz swobodnĆ regulacjċ stopnia zaciemnienia.
• Rolety zewnċtrzne dostċpne w kilku systemach, doskonale chroniĆce przed sâoĕcem, zimnem, haâasem i ingerencjĆ z zewnĆtrz.
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Oferta obejmuje kilkanağcie grup produktowych przesâon okiennych w systemach
wewnċtrznych i zewnċtrznych, poziomych
i pionowych, rolowanych i plisowanych.
Róīnorodnoğý form, materiaâów i wzorów
pozwala na nieograniczone moīliwoğci
aranīacji wnċtrz zarówno klasycznych, jak
i nowoczesnych.
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