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ARTYKU  PROMOCYJNY ANWIS

Najnowsz  propozycj  producen-
ta wysokiej jako ci przes on okien-
nych, firmy ANWIS, s  role-

ty screenowe. Intryguj  swoim wygl dem
oraz zapewniaj  wn trzom ochron  przed 
nadmiernym nas onecznieniem i nagrze-
waniem. Rolety te s  doskona  propozy-
cj  dla osób, które planuj  przeszklenia. 
Z pewno ci  najbardziej doceni  oni sku-
teczno  tego rozwi zania. „Screeny” two-
rz  barier , która pozwala utrzyma  we 
wn trzach komfortow  temperatur . Tym 
samym staj  si  wsparciem dla klimatyza-
torów, ograniczaj c koszty eksploatacyjne 
obiektu. 

Rolety screenowe zadowol  równie  wy-
magaj cych u ytkowników, oczekuj cych 
od materia ów wyko czeniowych ponad-
przeci tnej trwa o ci, a tak e luksuso-
wego wzornictwa. Jednocze nie – dzi -
ki w a ciwo ciom zastosowanych do ich 
wykonania tkanin – gwarantuj  im rów-
nie  komfort optyczny we wn trzu. Po roz-
wini ciu przes ony ograniczaj  przenika-
nie do pomieszcze  intensywnego wiat a
s onecznego, ale te  pozwalaj  na obser-
wowanie tego, co dzieje si  na zewn trz. 
Dodatkowym atutem jest oryginalny, jedy-
ny w swoim rodzaju wygl d elewacji.

KONSTRUKCJA SYSTEMU ZIP 
Charakterystyczn  cech  systemu ze-
wn trznych rolet screenowych firmy 
ANWIS s  zintegrowane z tkanin  pro-
wadnice boczne tworz ce system ZIP. 
Rura, na któr  nawija si  materia , jest 
os oni ta skrzynk  górn  – owaln , kwa-
dratow  lub ci t . Zarówno skrzynka jak 
i prowadnice s  dost pne w pi ciu stan-
dardowych kolorach – bia ym, biel kre-
mowa, antracyt, srebrny oraz antracyt 
strukturalny. atwo je wi c dopasowa  do 
detali i profili okiennych. Du a ró norod-

no  odcieni i wzorów tkanin pozwala ide-
alnie dobra  screeny pod wzgl dem funk-
cji i wizualnego dopasowania do fasady 
budynku. 

System ZIP napina tkanin  i stabilnie j
utrzymuje, dzi ki czemu rolety po rozwi-
ni ciu s  doskonale zabezpieczone przed 
silnymi podmuchami wiatru. Ma to tak-
e t  zalet , e „ekrany” staj  si  skutecz-

n  barier  dla insektów i zanieczyszcze .
Mog  zatem z powodzeniem by  monto-
wane jako os ony altan, werand oraz bal-
konów. 

Rolety screenowe mo na montowa  do 
ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpo-
rednio do ciany. Sterowanie za pomoc

pilota lub prze cznika pozwala komfor-
towo operowa  roletami, nawet tymi o du-
ych gabarytach. Przes ony te s  tak za-

projektowane, aby mo na je by o czy
w zespo y lub pod czy  do systemu inteli-
gentnego zarz dzania budynku.

Os ony zewn trzne coraz lepiej chroni  nas przed uci liwym i szkodliwym 
dzia aniem promieni s onecznych. Prezentuj  si  przy tym bardzo efektownie.
Pod aj c za aktualnymi trendami w ochronie przeciws onecznej, firma ANWIS 
wzbogaci a swoj  szerok  ofert  przes on okiennych o nowy produkt – rolety 
screenowe.
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