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SQUID tkanina
samoprzylepna

Główne zalety
• możliwość zasłonięcia dużych przeszklonych powierzchni, zastosowanie jako ścianka
działowa lub jako wypełnienie otworu drzwiowego
• dowolność łączenia wzorów i kolorów oraz możliwość zamiany miejsc lameli
• możliwość zastosowania we wnętrzach ze skosami
• bogata kolekcja tkanin m.in. do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych
wymaganiach higienicznych
nietypowy kształt
skos

opcjonalne sterowanie
elektryczne

możliwość zamiany
lamel miejscami

Żaluzja pionowa 89 mm

*

*

*

Żaluzja pionowa 127 mm

*

*

*

Typ żaluzji pionowych
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Żaluzje drewniane i bambusowe
ze względu na zastosowane materiały naturalne oraz elementy
wykończeniowe, tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat wnętrza.
Unikalne wzory oraz odcienie egzotycznego drewna i bambusa,
jakie ułożyła sama natura, pozwolą zaprojektować niebanalną,
elegancką przestrzeń.
Tradycja i nowoczesność
Bogaty wybór kolorystyczny lamel drewnianych i bambusowych oraz funkcjonalność czyni
żaluzje poziome bardzo interesującym elementem wykończenia okien i dekoracji wnętrz.
NOWOŚĆ | Kolekcja 2018 żaluzji drewnianych i bambusowych ANWIS.

4

Główne zalety
• precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji
• zastosowane materiały naturalne – listwy z egzotycznego drewna (abachi, basswood) oraz bambusa,

a także dopasowane elementy wykończeniowe, nadadzą wnętrzu niepowtarzalny klimat
• wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje długotrwałe, komfortowe użytkowanie produktu
• szeroka kolekcja kolorystyczna zarówno w żaluzjach drewnianych, jak i bambusowych
• żaluzje drewniane XL – szerokość max do 3600 mm

nietypowe kształty

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

Drewno 25 mm

*

*

Drewno 50 mm

*

*

Typ żaluzji poziomych

Drewno 70 mm
Bambus 50 mm

opcjonalne sterowanie
elektryczne

*
*

*

*

*
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Żaluzje aluminiowe
doskonale chronią pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem
oraz umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza. Pozwalają ukryć
wnętrze przed obserwatorami z zewnątrz, bez konieczności ograniczenia
dopływu naturalnego światła, a także w razie potrzeby całkowicie
lub częściowo zaciemnić okno.
Niepowtarzalny klimat wnętrza
Bogata kolorystyka, łatwość obsługi oraz trwałość żaluzji poziomych czynią je bardzo interesującym elementem
wykończenia okien i dekoracji wnętrz. Żaluzje doskonale współgrają z zasłonami i firanami, chroniąc je przed
żółknięciem i wypaleniem. Ciekawą wersją żaluzji poziomych jest system Light Less, zapewniający komfortowe
wyciemnienie wnętrza przy zastosowaniu taśmy aluminiowej o niewidocznych otworach.
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Główne zalety
• ochrona wnętrza przed nadmiernym nagrzaniem oraz działaniem promieni UV
• umożliwienie swobodnej cyrkulacji powietrza
• precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji
• wysoka jakość zastosowanych materiałów, gwarantująca długotrwałe użytkowanie produktu
• funkcjonalność i komfort obsługi

nietypowe kształty

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

opcjonalne sterowanie
elektryczne

Aluminium 16 mm

*

*

*

Aluminium 25 mm

*

*

*

Aluminium 50 mm

*

*

*

PCV 50 mm NOWOŚĆ

*

*

*

Typ żaluzji poziomych
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Rolety materiałowe wolnowiszące
stanowią niezawodną ochronę przed nasłonecznieniem wnętrza.
Rolety są również efektowną dekoracją, dzięki której możemy
kreować wizualne wrażenie wnętrza oraz korygować proporcje
okna i pomieszczenia.
Dopełnienie aranżacji wnętrza
Bogata kolekcja wzorów i kolorów tkanin pozwala dobrać roletę w zależności od jej przeznaczenia.
Jasne, transparentne tkaniny zastosowane w osłonach optycznie powiększą pokój, a także go rozświetlą,
natomiast wzory nadadzą wnętrzu głębię i przestrzenność. W pomieszczeniach służących jako sypialnia
w ciągu dnia (np. pokoje małych dzieci), warto zastosować tkaniny typu blackout, które pozwolą
na całkowite zaciemnienie wnętrza.
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Główne zalety
• swobodne ustawienie wysokości rolety przy pomocy sterowania ręcznego lub elektrycznego
• niezawodna ochrona przed nasłonecznieniem wnętrza oraz refleksami na ekranach monitorów
• rolety wolnowiszące doskonale sprawdzą się przy przesłanianiu dużych powierzchni:

witryn okiennych, wnęk, regałów, a także jako ekran projekcyjny
• dzięki dostępnym średnicom rury nawojowej (18, 32, 40, 45, 55 mm), maksymalny wymiar rolety

może wynosić aż 20 m2

Typ rolet

opcjonalnie roleta
w kasecie

RM 18

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

opcjonalne sterowanie
elektryczne

opcjonalne zasilanie
bateryjne

*

*

RM 32/RM 40

*

*

RM 45/RM 55

*

*
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Rolety materiałowe z prowadnicami
ograniczają do minimum przenikanie światła słonecznego
dzięki prowadnicom bocznym oraz kasecie osłaniającej.
Swoboda aranżacji
Zastosowany mechanizm samohamujący pozwala płynnie prowadzić tkaninę nawet
przy uchylonym oknie. Dostępna bogata kolekcja wzorów i kolorów materiałów,
detali wykończeniowych oraz oklein drewnopodobnych daje pełną swobodę aranżacyjną.
Mały wymiar kasety pozwala zwiększyć kąt otwierania okna oraz daje możliwość
zastosowania rolety do drzwi tarasowych typu patio.
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Główne zalety
• mechanizm sterujący pozwala ustawić roletę na dowolnej wysokości
• możliwość zastosowania rolety do wszystkich typów okien /drewnianych, aluminiowych, PCV /
• listwa obciążająca idealnie napina tkaninę rolety na całej powierzchni
• prowadnice utrzymują tkaninę blisko szyby również w oknach uchylnych

Typ rolet

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

opcjonalnie przestrzenne
prowadnice

opcjonalne zasilanie
bateryjne

Fantazja Premium
Fantazja Lux, Mini Lux
RM 32 z prowadnicami

roleta do okien
dachowych
*

*
*

*
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Rolety dzień/noc Impresja
łączą funkcję żaluzji, rolety, firany i zasłony.
Pozwalają operować ilością światła przenikającego
do pomieszczenia bez konieczności ich podnoszenia.
Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna
O walorach i wyjątkowości tej rolety stanowi specjalnie zaprojektowany dla niej rodzaj tkaniny.
Jest on tkany w ten sposób, że w poprzek tkaniny biegną naprzemiennie przezroczyste
i nieprzezroczyste pasy. Sterując roletą sprawiamy, że fragmenty tkaniny przesuwają się
równolegle do siebie. Kiedy naprzeciwko ustawimy dwa pasy, przezroczysty i nieprzezroczysty
– uzyskujemy efekt zaciemnienia. Roleta ta, dzięki swej uniwersalnej konstrukcji, może być
stosowana praktycznie do wszystkich rodzajów okien.
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Główne zalety
• funkcja rolety i żaluzji w jednym produkcie
• operowanie ilością światła dziennego przenikającego do wnętrza bez konieczności

podnoszenia rolety

• łańcuszek sterujący oraz obrotowy obciążnik tkaniny pozwalają na płynne sterowanie roletą
• atrakcyjna kolekcja tkanin oraz dopasowana kolorystyka detali
opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

opcjonalnie sterowanie
elektryczne/bateryjne

Roleta wolnowisząca

*

*

Roleta w kasecie

*

*

Roleta w kasecie z prowadnicami

*

*

Typ rolet
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jest jedyną osłoną, którą można zastosować do każdego
typu okna. Dzięki nośnikowi kleju tkaninę montuje się
bezpośrednio na oknie, bez dodatkowych elementów
systemowych. Można ją również w dowolnym momencie
zdjąć i przykleić ponownie.
Na straży prywatności
Efekt SQUIDA można porównać do pokrytej szronem szyby okiennej lub delikatnej zasłony.
Przechodnie nie mogą zajrzeć do środka, ale w pomieszczeniu możemy cieszyć się widokiem
na zewnątrz i dużą ilością światła dziennego. Bez względu na to, czy okna są okrągłe,
trójkątne czy w formie trapezu osłonimy je, przycinając tkaninę do odpowiedniego kształtu.
Doskonale sprawdzi się również w miejscu pracy, np. na szklanych ściankach działowych.
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Główne zalety
• pasuje do każdego typu okna, bez względu na kształt i rozmiar
• prosty i szybki montaż bezpośrednio na szybie dzięki warstwie samoprzylepnej
• unikalna tekstura oraz naturalny splot tkaniny
• znaczne zmniejszenie przezroczystości od zewnątrz
• ograniczenie do 1/3 promieniowania słonecznego
• możliwy wielokrotny demontaż i ponowny montaż na szybie
• odporność na podwyższoną wilgotność, łatwa pielęgnacja
• certyfikaty na trudnopalność, antybakteryjność – doskonale nadaje się do obiektów

o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak budynki opieki zdrowotnej,
przedszkola itp.
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Żaluzje plisowane
stanowią jedno z najciekawszych rozwiązań w zakresie przesłon
wewnętrznych. Umożliwiają przesłonięcie dowolnego fragmentu okna,
od góry i od dołu. Plisy dzięki swojej konstrukcji mogą być montowane
na wszystkich rodzajach okien, w tym również na oknach dachowych,
w ogrodach zimowych, a także w przeszklonych konstrukcjach dachowych.
Nietypowe kształty
Plisy są bardzo wszechstronnym produktem, mogą być montowane
we wnękach, a także na oknach i w przestrzeniach o nietypowym
kształcie (trapezy, półkola, trójkąty, wielokąty).
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Główne zalety
• mała powierzchnia przesłonięcia światła okna przy całkowicie podniesionej żaluzji
• zastosowanie ciekawych rozwiąza np. dwa różne typy tkanin w jednym produkcie
• samohamujący mechanizm sterujący pozwala ustawić żaluzje na dowolnej wysokości
• płynna praca żaluzji
nietypowe
kształty

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

VS / sterowanie uchwytem

*

*

F / sterowanie sznurkiem

*

*

Typ żaluzji plisowanych

DF i DF Komfort / okna dachowe
PL / ogrody zimowe
VX / wielkogabarytowe

okno
dachowe

opcjonalne sterowanie
elektryczne

*
*

*

*

*

*
*
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Rolety rzymskie i zasłony
to modne i eleganckie dekoracje okienne, zwijane za pomocą mechanizmu
łańcuszkowego lub elektrycznie. Po podciągnięciu rolet w górę, powstają
efektowne poziome zakładki tzw. fałdy. W przypadku zasłon występują
dwa rodzaje wieszania: na kołach lub na haczykach.
W świetle szyby
Nowością na rynku jest system rolet rzymskich RVS – montowany w świetle szyby, dzięki czemu
nie utrudnia otwierania skrzydeł okiennych. RVS daje swobodę w przesłanianiu wybranej części okna.
Rynny rolety rzymskiej RVS można dowolnie przesuwać wzdłuż listwy przyszybowej, zasłaniając od
góry i od dołu jedynie wybrany fragment szyby. W ten sposób roleta utworzy w oknie efektowne zakładki.
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Główne zalety
• swobodne ustawienie wysokości rolet przy pomocy sterowania łańcuszkowego, elektrycznego
• łatwy sposób czyszczenia produktu
• poręczne zawieszenie oraz estetyczne upięcie zasłon
• łatwe zasłanianie i odsłanianie okna
• idealne ułożone fałdy bez dodatkowego marszczenia
• bogata kolekcja kolorów tkanin w tym rozpraszających światło, zaciemniających oraz transparentnych
• możliwość zamówienia rolet, zasłon i poduszek w tej samej tkaninie

Typ rolety/zasłony

opcjonalnie montaż
bezinwazyjny

Roleta rzymska
Roleta RVS

opcjonalne sterowanie
elekryczne/bateryjne
*

*

Zasłona na kołach / haczykach
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Zasłony panelowe
spełniają funkcję nowoczesnej dekoracji okiennej,
zastępującej firany i zasłony. Mogą być stosowane również
jako wizualna przegroda pomieszczeń oraz dekoracja ściany.
Aranżacja wnętrza
Zasłona panelowa składa się z długich pasów tkaninowych podczepionych do szyny.
Mocowana na ścianie lub do sufitu, może być zsuwana na jedną stronę lub rozsuwana
na boki. Funkcjonalność konstrukcji, łatwość obsługi oraz bogata kolekcja tkanin,
decyduje o dużej popularności tego produktu.
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Główne zalety
• wszechstronny sposób mocowania: we wnęce okiennej, na ścianie lub do sufitu
• funkcjonalność konstrukcji znajdującej praktyczne zastosowanie w każdym pomieszczeniu
• dowolność łączenia wzorów i kolorów oraz możliwość zamiany miejsc paneli
• mocowanie pasów tkanin na rzep
• szybki montaż i demontaż

Typ zasłon
Zasłona panelowa

opcjonalne sterowanie elektryczne

możliwość zamiany miejsc paneli

*

*
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Żaluzje pionowe
są doskonałym rozwiązaniem jako osłona dużych, przeszklonych
powierzchni. Dzięki nim możemy cieszyć się stałym kontaktem
z otoczeniem, zachowując jednocześnie poczucie intymności
i osłony przed słońcem.
Szeroki wybór sposobu montażu i sterowania
Żaluzje pionowe mogą być również stosowane jako przegroda pomieszczeń lub jako drzwi.
Sterowanie żaluzją (zamykanie i otwieranie – obrót lamel wokół własnej osi do 180 stopni
a także rozsuwanie i zsuwanie lamel) odbywa się za pomocą łańcuszków lub sztycy z pokrętłem
albo elektrycznie. Szyny żaluzji pionowych można montować nie tylko w poziomie, ale również
ukośnie. Istnieje również możliwość wymiany lameli bez konieczności demontowania szyny.
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Żaluzje
plisowane

22

18

Rolety rzymskie
i zasłony

12

Rolety dzień/noc
Impresja

12

SQUID tkanina
samoprzylepna

Główne zalety
• możliwość zasłonięcia dużych przeszklonych powierzchni, zastosowanie jako ścianka
działowa lub jako wypełnienie otworu drzwiowego
• dowolność łączenia wzorów i kolorów oraz możliwość zamiany miejsc lameli
• możliwość zastosowania we wnętrzach ze skosami
• bogata kolekcja tkanin m.in. do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych
wymaganiach higienicznych
nietypowy kształt
skos

opcjonalne sterowanie
elektryczne

możliwość zamiany
lamel miejscami

Żaluzja pionowa 89 mm

*

*

*

Żaluzja pionowa 127 mm

*

*

*

Typ żaluzji pionowych

23

