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SYSTEMY ŻALUZJOWE I ROLETOWE 
ANWIS

n ZALETY

l dbałość o funkcjonalność, wzornictwo, 

stosowanie najnowszych materiałów, a także 

realizacja produktów pod indywidualne zamó-

wienie, daje pełen komfort oraz nieograniczo-

ne możliwości aranżacyjne,

l ciekawy design w połączeniu ze szczególną 

dbałością o funkcjonalność, a także wykorzy-

stywanie zaawansowanej technologii produk-

cyjnej składają się na wyjątkowość produktów 

marki ANWIS,

l jakość ANWIS potwierdza norma 

ISO 9001:2000 oraz przyznane atesty, cer-

tyfikaty, liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: 

Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, 

Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki.

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje:
l osłony wewnętrzne: żaluzje drewniane 

25, 50, 70 mm, żaluzje bambusowe, żaluzje 

poziome aluminiowe 16, 25 i 50 mm, żaluzje 

pionowe, rolety materiałowe w kasecie i wol-

nowiszące (w tym do okien dachowych), żalu-

zje plisowane (w tym do okien dachowych), 

rolety rzymskie, zasłony oraz panel tracki 

(zasłony panelowe),

l osłony zewnętrzne: rolety zewnętrzne – 

elewacyjne, podtynkowe, naokienne, rolety 

typu screen; żaluzje fasadowe oraz moskitiery.

Wybrane systemy
Żaluzje fasadowe – są nowoczesnym, ergono-

micznym i eleganckim wyrobem, mocowanym

na zewnątrz fasady budynku; stanowią dosko-

nałe rozwiązanie dla zachowania równowagi 

pomiędzy światłem słonecznym, stopniem 

zaciemnienia, izolacją akustyczną oraz minimal-

nym nagrzewaniem wnętrz (bez konieczności 

stosowania wentylacji); mocowanie żaluzji 

zewnętrznych – zarówno do ramy okna, kon-

strukcji fasady lub bezpośrednio do ściany.

NOWOŚĆ! Żaluzje fasadowe – system samono-

śny. Rozszerzona kolorystyka lamel: bazaltowy 

szary.

Żaluzje drewniane i bambusowe – są wyjątko-

wym produktem, obok podstawowych funkcji, 

ze względu na zastosowane do ich produkcji 

drewno i trawy bambusa, tworzą jedyny w swoim 

rodzaju klimat wnętrza; doskonale pasują do 

przestrzeni zarówno nowoczesnych, jak również 

tradycyjnych.

NOWOŚĆ! Żaluzja bambusowa oraz Faux Wood 

50 mm. Żaluzja XL (długość lameli do 3,6 m).

Rolety zewnętrzne – dostępne w kilku sys-

temach, doskonale chronią przed słońcem, 

zimnem, hałasem i ingerencją z zewnątrz; 

montowane w nadprożu, na ramie okna lub na 

elewacji.

NOWOŚĆ! Rozszerzona kolorystyka profili: 

bazaltowy szary, kwarcowy szary, betonowy 

szary.

Rolety rzymskie – dekoracyjne osłony okienne; 

tworzą efektowne poziome zakładki podczas 

podnoszenia rolety za pomocą mechanizmu 

łańcuszkowego lub elektrycznego. Tkaniny 

transparentne, półprzezroczyste lub zaciemnia-

jące, mocowane za pomocą rzepa umożliwiają 

łatwy demontaż i czyszczenie.

NOWOŚĆ! Roleta rzymska RVS – system monto-

wany w świetle szyby, obsługiwany przy użyciu 

górnej i dolnej rynny sterującej. 

Żaluzje plisowane – określane potocznie 

jako plisy stanowią jedno z najciekawszych 

rozwiązań w zakresie osłon wewnętrznych. 

Umożliwiają przesłonięcie dowolnego frag-

mentu okna, od góry i od dołu. Dzięki swojej 

konstrukcji mogą być montowane na wszyst-

kich rodzajach okien w tym również, na oknach 

dachowych, w ogrodach zimowych, a także 

w przeszklonych konstrukcjach dachowych.

Swoje zastosowanie znajdą także na oknach 

i w przestrzeniach o nietypowym kształcie, np. 

trapezy, półkola, trójkąty, wielokąty.

NOWOŚĆ! Żaluzja plisowana EVIE – nowy 

kształt uchwytów i profili; wzmocniony przeplot 

sznurków prowadzących oraz metalowe ślizga-

cze gwarantujące bezawaryjne użytkowanie; 

nowy typ stopek mocujących zapewniający 

łatwy montaż.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: na terenie całego kraju za 

pośrednictwem partnerów handlowych

n   ANWIS Sp. z o.o.
ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek, tel. 54 412 88 00, faks 54 412 88 26, www.anwis.pl, e-mail: anwis@anwis.pl
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