ZAKUPY

dobra firma

Przesłony okienne to już nie tylko skuteczna ochrona przed słońcem.
Różnorodność wzorów, kolorów i materiałów, z jakich powstają,
sprawia, że są jednym z ciekawszych elementów dekoracyjnych.
Jakie wybrać żaluzje, rolety czy panele, podpowie firma Anwis.
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OPRACOWANIE: Monika Utnik-Strugała ZDJĘCIA: producent

Roleta materiałowa sterowana
elektrycznie
– idealne rozwiązanie do dużych
przeszklonych
powierzchni.
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PRODUKTY ANWISU
MAJĄ ODPOWIEDNIE
ATESTY I CERTYFIKATY. FIRMA MOŻE
SIĘ POCHWALIĆ LICZ-

Światło pod kontrolą
K

iedy w latach osiemdziesiątych ruszała nieśmiało na podbój rynku, brakowało materiałów do produkcji, a ludzie
nie byli przekonani, czy okienne przesłony są im potrzebne. Dzisiaj polska firma Anwis ma i najlepsze tworzywa, i grono
wiernych klientów. Od blisko 40 lat pozostaje czołowym producentem żaluzji, rolet i zasłon, a proponowane przez nią rozwiązania są nie tylko nowoczesne i funkcjonalne, ale przede wszystkim
atrakcyjne, pasujące do wystroju każdego wnętrza.
Anwis ma w swojej ofercie zarówno osłony wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wśród wewnętrznych uwagę zwracają m.in. żaluzje
poziome (zrobione z aluminium, drewna lub bambusa, skutecznie
obniżają temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni), pionowe, które idealnie pasują do okien sięgających od podłogi do
sufitu, oraz rolety i żaluzje plisowane. A to nie wszystko. Jako alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań Anwis proponuje zasłony
panelowe montowane na szynie wyposażonej w 2 do 5 torów.
Takie osłony przeciwsłoneczne mogą być sterowane ręcznie lub
elektrycznie. W drugim przypadku zaprogramujemy czas, w którym automatycznie będą zasłaniały lub odsłaniały okno.

Z przesłon zewnętrznych Anwis oferuje rolety elewacyjne (nie
tylko chronią dom przed nagrzaniem, ale są też dodatkowym
zabezpieczeniem przed włamaniem i zapewniają prywatność),
żaluzje fasadowe, obniżające temperaturę w pomieszczeniu
i redukujące poziom hałasu docierającego z ulicy, czy rolety
tkaninowe typu screen. Te ostatnie ograniczają przenikanie do
wnętrza intensywnego światła, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność, dlatego świetnie sprawdzą się w altanach i na
balkonach. Dzięki tkaninie z dodatkiem włókien szklanych
i PVC są odporne na wszelką niepogodę i łatwe do czyszczenia.
Zwiniemy je nawet wtedy, gdy będą mokre.
Kupując przesłony Anwis, sami zadecydujemy o kolorze i wzorze najlepiej wpisującym się w styl naszego domu. Do wyboru
mamy materiały gładkie, wzorzyste czy imitujące naturalny
rysunek drewna, w bogatej gamie kolorów. Wszystkie produkty można dokładnie obejrzeć w wyspecjalizowanych salonach
firmowych, gdzie doświadczeni sprzedawcy pomogą dobrać
odpowiednie sterowanie przesłony, a także zintegrować je
z inteligentnym systemem zarządzania domem. 
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W ZGODZIE Z TRENDAMI

Radosław Kuźma
dyrektor marketingu
i sprzedaży

Nasz cel to ciągły rozwój. Staramy się iść z duchem
czasu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania techniczne,
jak i styl. Regularnie wprowadzamy nowości, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom naszych klientów
i podążają za tendencjami we wzornictwie. W tym roku
wprowadzamy do oferty m.in. zasłony rzymskie, żaluzje
Fluo z PVC, nową kolekcję żaluzji drewnianych o szerokości
25 mm, a także plisy o dużych wymiarach. Nasze osłony
produkujemy na indywidualne zamówienie.

1.	Zasłoni wnętrze całkowicie albo wpuści do niego światło – roleta materiałowa Impresja,
typu dzień i noc.

2. Do rustykalnego wnętrza – żaluzja drewniana z lamelkami o szerokości 5 cm
3. Dobra wizytówka domu – żaluzja fasadowa.
Wszystkie osłony są robione na wymiar.
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