
"'11111 Beskyttelse mot sol 
"'11111 Allsidig bruk 

"'11111 Jevn regulering 

"'11111 Attraktiv design 

"'11111 Kvalitetsgaranti

Innvendig solskjerming fra ANWIS
Dekorativ og funksjonell



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

Typ żaluzji pionowych nietypowy kształt 
skos

opcjonalne sterowanie 
elektryczne

możliwość zamiany 
lamel miejscami

Żaluzja	pionowa	89	mm * * *

Żaluzja	pionowa	127	mm * * *
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Impresja

Fritthengende 
rullegardiner i stoff

Persienner i tre 
og bambus

Rullegardiner i stoff 
og med skinner

Aluminiumspersienner

I 40 år har vi lagt mye arbeid i å sikre at ANWIS-produkter gir våre 
kunder full komfort. Vi sørger for høy kvalitet ved å forbinde vanlige og 
enkle løsninger med kravene av moderne arkitektur. Vi legger stor vekt 
på ikke bare sluttproduktet, men også på alle detaljene. Vi tilbyr deg 
produkter av kvaliteten som er bekreftet av ISO 9001: 2015-standarden 
og tildelte attester, sertifikater og mange priser, bl.a.: Årets kvalitet, Fair 
Play-foretak, Businnes’ gaseller [prisen for de mest dynamiske små og 
mellomstore firmaene], Leder av den polske businessen, Leder av 
varemerke, Årets byggemerke.



Persienner i tre og bambus 
Persienner	i	tre	og	bambus	danner	et	unikt	interiørmiljø takket	
være	bruken	av	naturlige	stoffer	og	etterbehandlingselementer.	
Unike	mønstre	og	nyanser	av	eksotisk	tre	og	bambus	som	selve	
naturen	har	skapt,		gir	mulighet	til	å	designe	et	originalt	og	
elegant	interiør.

Tradisjon og modernitet

Et	rikt	utvalg	av	farger	på	lameller	i	tre	og	bambus	samt	funksjonalitet	gjør	at	de	horisontale	

persiennene	blir	et	veldig	interessant	element	av	vindusetterbehandling	og	interiørdekorasjon.

NYTT	PRODUKT	|	ANWIS	-	kolleksjonen	2018	-	persienner	i	tre	og	bambus

4



5

Hovedfordeler
• presis	regulering	av	lysmengden	som	slipper	inn	i	rommet,	uten	å	trekke	opp	persienner

• bruk	av	naturlige	stoffer	–	lister	av	eksotisk	tre	(abachi,	basswood)	og	bambus,	samt	tilpassede	

etterbehandlingselementer	som	gir	interiøret	et	unikt miljø

• høy	kvalitet	på	anvendte	materialer	garanterer	langvarig	bruk	av	produktet

• et	bredt	utvalg	av	farger	på	persienner	både	i	tre	og	bambus

• persienner	i	tre	er	tilgjengelige	i	XL-størrelse		–	maks.	bredde	på	opptil	3600	mm

Type av horisontal persienne uvanlig form mulig montering
uten boring

mulig elektrisk 
betjening

Tre	25	mm * *

Tre	50	mm * * *

Tre	70	mm *

Bambus	50	mm	 * * *
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Aluminiumspersienner
Aluminiumspersienner	beskytter	rom	effektivt	mot	oppvarming og	
muliggjør	fri	luftsirkulasjon.	De	gir	mulighet	til	å	hindre	innsyn	fra	
observatører	ute,	uten	å	begrense	naturlig	dagslys	som	slipper	inn	i	
rommet.	Hvis	det	er	nødvendig,	kan	de	skjerme	vinduet	delvis	eller	
fullstendig.

Et unikt interiørmiljø

Et	rikt	utvalg	av	farger,	enkel	betjening	og	holdbarhet	av	de	horisontale	persiennene	gjør	at	de	blir	et	veldig	

interessant	element	av	vindusetterbehandling	og	interiørdekorasjon.	Aluminiumspersiennene	kan	kombineres	

perfekt	med	gardiner	og	forheng,	og	beskytter	dem	mot	å	være	gule	og	utbrente.	Light	Less-	systemet	er	en	

interessant	versjon	av	aluminiumspersienner.	Systemet	sikrer	en	komfortabel	mørklegging	av	interiøret	når	

man	bruker	aluminiumstape	med	usynlige	hull.
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Hovedfordeler
• beskyttelse	av	rom	mot	oppvarming	og	UV-stråler

• mulighet	for	fri	luftsirkulasjon

• presis	regulering	av	lysmengden	uten	å	trekke	opp	persienne

• høy	kvalitet	på	materialer	garanterer	langvarig	bruk	av	produktet

• funksjonalitet	og	brukervennlighet

Type av horisontal persienne uvanlig form
mulig montering

uten boring
mulig elektrisk 

betjening

Aluminium	16	mm * * *

Aluminium 25 mm * * *

Aluminium 50 mm * * *

PVC	50	mm	NYTT	PRODUKT * * *



Fritthengende rullegardiner i stoff
Rullegardiner	i	stoff	er	en	pålitelig	beskyttelse	mot	for	mye	sol	inne.	De	
er	også	en	effektiv	dekorasjon	som	gir	mulighet	til	å	skape	et	visuelt	
inntrykk	av	interiøret	og	justere	proporsjoner	av	vindu	og	rom.	

Fullstendiggjøring av interiørarrangement

Et	rikt	utvalg	av	mønstre	og	farger	på	stoffet	muliggjør	å	velge	rullegardinen	avhengig	av	dens	

bestemmelse.	De	lyse,	transparente	stoffene	som	brukes	i	rullegardinene,	forstørrer	rommet	visuelt	og	

lyser	det	opp,	mens	mønstrene	gir	interiøret	dybde	og	romslighet.	Det	er	verdt	å	bruke	blackout-stoffer	

i	rom	som	fungerer	som	soverom	om	dagen	(f.eks.	barnerom),	for	de	gir	mulighet	til	å	mørklegge	

rommet	fullstendig.
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Rullegardintype
mulig med 

kassett
mulig montering

uten boring
mulig elektrisk

betjening
mulig 

batteribetjening 

RM 18 *

RM 32/RM 40 * * *

RM 45/RM 55 * *

Hovedfordeler

• fri	justering	av	høyde	på	rullegardinen	ved	bruk	av	manuell	eller	elektrisk	betjening

• pålitelig	beskyttelse	mot	for	mye	sol	inne	og	refleksjoner	på	skjermer

• rullegardiner	er	perfekte	for	å	skjerme	store	overflater:	utstillingsvinduer,	nisjer,	hyller,	de
fungerer	også	godt	som	en	projeksjonsskjerm

• takket	være	rullerøret	som	er	tilgjengelig	med	diameter	på	18,	32,	40,	45,	55	mm,	kan	den
maksimale	størrelsen	på	rullegardinen	utgjøre	opptil	20	m2
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Rullegardiner i stoff og med skinner
Rullegardiner	i	stoff	begrenser	til	et	minimum	innslipping	av	sollys	
takket	være	sideskinner	og	gardinkassett.	

Frihet til å arrangere

Den	selvbremsende	mekanismen	som	brukes	i	rullegardinen,	muliggjør	at	stoffet	skyves	jevnt	selv	

når	vinduet	er	vippet	innover.	Et	rikt	utvalg	av	mønstre	og	farger	på	stoffer	samt	

etterbehandlingsdetaljer	og	trelignende	finér	gir	omfattende	arrangeringsmuligheter.	Kassettens	

lille	størrelse	muliggjør	å	øke	vinduets	åpningsvinkel	og	bruke	rullegardin	av	patio-type	for	

terrassedør.
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Hovedfordeler

• reguleringsmekanisme	muliggjør	å	plassere	rullegardinen	i	hvilken	som	helst	høyde

• mulighet	til	å	bruke	rullegardinen	for	alle	typer	av	tre-	,	aluminiumsvinduer	og	PVC-vinduer

• vektstang	strammer	stoffet	på	rullegardin	ideelt	over	hele	overflaten

• skinner	holder	stoffet	nær	ruten	også	på	vinduer	som	er	vippet	innover

Rullegardintype mulig montering
uten boring

mulig med
romlige skinner

mulig 
batteribetjening

rullegardin for
takvinduer

Fantazja Premium *

Fantazja Lux, Mini Lux *

RM	32	med	skinner * *
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Impresja - zebra rullegardiner 
Impresja zebra rullegardiner	binder sammen funksjonen til 
persienne,	rullegardin,	gardin	og	forheng.	De	gir	mulighet	til	å	
regulere	lysmengden	som	slipper	inn	i	rommet,	uten	at	
rullegardinen må	trekkes	opp.

Universell solskjerming

Det	er	et	spesialdesignet	stoff	som	bestemmer	kvaliteten	og	unikheten	av	denne	

rullegardinen.	Stoffet	er	vevd	med	vekslende	transparente	og	lystette	striper	som	løper	over	

det.	Når	man	justerer	rullegardinen,	beveger	seg	stoffstripene	parallelt	til	hverandre.	Når	to	

striper,	transparent	og	lystett,	settes	mot	hverandre,	får	man	en	effekt	av	mørklegging.	Denne	

rullegardinen,	takket	være	sin	universelle	konstruksjon,		kan	praktisk	brukes	for	alle	typer	

vinduer.
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Hovedfordeler

• funksjon	av	rullegardin	og	persienne	i	ett	produkt

• regulering	av	lysmengden	som	slipper	inn	i	rommet,	uten	å	trekke	opp	persienner

• kulekjede	og	rullende	vektstang	muliggjør	en	jevn	regulering	av	rullegardin

• et	attraktivt	utvalg	av	stoffer	samt	tilpassede	farger	på	detaljer

Rullegardintype mulig montering 
uten boring

mulig elektrisk 
betjening/batteri

Fritthengende	rullegardin * *

Rullegardin	med	kassett * *

Rullegardin	med	kassett	og	med	skinner * *
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Plisségardiner
Plisségardiner	er	en	av	de	mest	interessante	løsningene	innen	innvendig	
solskjerming.	De	gir	mulighet	til	å	skjerme	en	valgt	del	av	vinduet,	både	
ovenfra	og	nedenfra.	Takket	være	sin	konstruksjon	kan	plisséene	
monteres	på	alle	typer	vinduer,	inkludert	takvinduer,	i	vinterhager,	så	vel	
som	i	takkonstruksjoner	av	glass.

Uvanlige former

Plisséer	er	et	veldig	allsidig	produkt,	de	kan	monteres	i	nisjer,	så	vel	som	på	vinduer	og	i	rom	av	en	uvanlig	

form	(trapes,	halvsirkel,	trekant,	mangekant)
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Hovedfordeler

• en	liten	del		av	vindusruten	er	dekket	når	gardinen	er	trukket	helt	opp

• bruk	av	interessante	løsninger,	f.	eks.	to	stofftyper	i	ett	produkt

• selvbremsende	reguleringsmekanisme	som	muliggjør	å	plassere	gardinen	i	hvilken
som	helst	høyde

Plisségardintype uvanlig form mulig montering
uten boring

takvindu mulig elektrisk
betjening

VS–	regulering	med	håndtak		 * *

F-	regulering	med	snor * * *

DF	og	DF-komfort	-	takvinduer *

PL-	vinterhager * * * *

VX-	store	vinduer *
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Liftgardiner og gardiner
Liftgardiner	er	en	stilig	og	elegant	vindusdekorasjon.	De	trekkes	opp	ved	
bruk	av	kulekjede	eller	elektrisk	mekanisme.	Etter	å	ha	bli	trukket	opp,	
danner	de	effektive	horisontale	bretter. Når	det	gjelder	vanlige	gardiner,	
henges	de	opp	ved	bruk	av	ringer	eller	kroker.

I rutens lys

Liftgardiner	med	RVS-system	er	et	nytt	produkt	på	markedet	–	de	monteres	på	vindusruten.	Takket	være	det	

hindrer	de	ikke	i	å	åpne	vindusvinger.	RVS	gir	frihet	til	å	skjerme	en	valgt	del	av	vinduet.

Over-	og	underskinnen	av	RVS-	liftgardinen	kan	trekkes	fritt	langs	sidelister.	På	denne	måten	skjermer	de	den	

valgte	delen	av	vinduet	ovenfra	eller	nedenfra,	og	danner	effektive	falder.
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Hovedfordeler

• enkel	regulering	av	liftgardiners	høyde	ved	bruk	av	kulekjede	eller	elektrisk	betjening

• enkel	rengjøring	av	produktet

• praktisk	henging	og	estetisk	folding	av	gardiner

• liftgardiner	trekkes	for	og	fra	enkelt

• liftgardiner	folder	seg	perfekt	uten	ytterligere	bretter

• et	rikt	utvalg	av	farger	på	stoffer,	inkludert	lysdempende,	mørkleggende	og	transparente	farger

• mulighet	til	å	bestille	rullegardiner,	gardiner	og	puter	i	det	samme	stoffet

Liftgardin-/gardintype mulig montering 
uten boring

mulig elektrisk 
betjening/batteri

Liftgardin *

RVS-gardin *

Gardin	med	ringer/kroker	
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Panelgardiner
Panelgardiner	fungerer	som	en	moderne	vindusdekorasjon	
som	erstatter	vanlige	gardiner		og	forheng.	De	kan	også	
brukes	som	en	visuell	romdeler	og	veggdekorasjon. 

Interiørdesign

Panelgardinen	består	av	lange	stoffstriper	som	er	festet	til	skinnen.	Når	den	blir	montert	

på	veggen	eller	i	taket,	kan	den	skyves	til	den	ene	siden	eller	trekkes	for	til	begge	av	

sidene.	Konstruksjonens	funksjonalitet,	brukervennlighet	og	et	rikt	utvalg	av	stoffer	gjør	

at	dette	produktet	er	veldig	populært.
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Gardintype mulig elektrisk betjening mulighet til å bytte plassering av paneler

Zasłona panelowa * *

Hovedfordeler

• allsidig	monteringsmåte:	i	vindusnisje,		på	vegg	eller	i	tak

• konstruksjonens	funksjonalitet	gjør	det	mulig	å	bruke	panelgardinen	nesten	i	ethvert	
rom

• mulighet	for	fri	kombinasjon	av	stoffer	og	farger,	samt		endring	av	panelplassering

• festing	av	stoffstriper	ved	bruk	av	borrelås

• rask	montering	og	demontering
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Lamellgardiner
Lamellgardiner	er	en	perfekt	løsning	for	store	glassoverflater.	
Takket	være	dem	kan	man	glede	seg	over	kontinuerlig	kontakt	
med	omgivelse,	og	ha	samtidig	en	følelse	av	intimitet	og	
beskyttelse	mot	solen.

Et bredt spekter av monterings- og reguleringsmetoder

Lamellgardiner	kan	også	brukes	som	romdeler	eller	dør.	Regulering	av	persiennen	(det	å	lukke	

og	åpne	–	lameller	vris	180	grader	rund	egen	aksen,	samt	det	å	trekke	for	og	fra	lameller)	

gjøres	ved	bruk	av	kulekjede,	trekkstang	med	vrider	eller	elektrisk	mekanisme.	Skinnene	til	de	

vertikale	lamellgardinene	kan	monteres	ikke	bare	horisontalt,	men	også	på	skrå.	Det	er	også	

mulig	å	skifte	ut	lamellene	uten	å	fjerne	skinnen.



Hovedfordeler

• mulighet	til	å	dekke	store	glassoverflater	og	bruke	som	romdeler	eller	fylling	i	en
døråpning

• frihet	til	å	kombinere	mønstre	og	farger,	og	mulighet	til	å	bytte	plassering	av
lameller.

• mulighet	til	å	bruke	lamellgardiner	i	rom	med	skråtak

• et	rikt	utvalg		av	stoffer,	bl.a.	til	bruk	i	rom	med	økte	hygienekrav

Lamellgardintype uvanlig form
skråtak

omulig elektrisk
betjening

mulighet til å bytte
plassering av lameller

Lamellgardin	89	mm * * *

Lamellgardin	127	mm * * *
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Anwis Sp. z o.o. 

87-800 Włocławek, ul. Smocza 16/18 

T.: +48 54 412 88 00, F: +48 54 412 88 26 

anwis@anwis.pl,www.anwis.pl
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