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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
 



Ceny z VAT 
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                                    A N T Y R A M Y     I    R A M Y       

 

                                            

                            

NOWE NIŻSZE CENY NA CAŁY ASORTYMENT  !!! 

 

ANTYRAMY ZA SZKŁEM I PLEXI: 
 

 

        
Jest to tak zwana płyta pilśniowa ze szkłem mocowana na spinki ze sprężynującej  

blachy stalowej o podobnym przeznaczeniu jak ramy tylko w konkurencyjnej cenie.  

 Antyramy o wymiarach standardowych - wymiary od 9 x 13cm do 70 x 100cm  

 Antyramy o dowolnym wymiarze dopasowane do wymiarów oprawianej pracy  

 ze szkłem zwykłym ( 1 gat.) - zalecane maksymalnie do wymiarów nie 

przekraczających 70 x 100cm  

 z plexi antyrefleksyjnym - najwyższa jakość, niweluje odblaski i refleks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

SSzzkkłłoo      ––  sszzkkłłoo  ffllooaatt  22mmmm  ((bbeezz  ppooffaalloowwaańń))  

PPlleexxii      ––  pplleexxii  11,,55mmmm  lluubb  22mmmm  ((wwiięękksszzee  wwyymmiiaarryy))  ––  11  ggaattuunneekk  

PPlleexxii  AANNXX    ––  PPlleexxii  AAnnttyyrreefflleekkssyyjjnnaa    --  wwłłaaśścciiwwoośśccii  aannttyyrreefflleekkssyyjjnnee  

Plexi ta jest pokryta cienką warstwą specjalnej powłoki rozpraszającej i zmniejszającej 

odbicie światła, dzięki czemu nawet w mocno oświetlonych pomieszczeniach, każdy 

szczegół obrazu jest dobrze widoczny. Posiada również filtry zabezpieczające przed 

promieniowaniem UV, co zapobiega blaknięciu i żółknięciu oprawionych zdjęć oraz 

dokumentów. Zastosowanie specjalnego pokrycia antyrefleksyjnego z filtrem UV 

gwarantuje również doskonałą przejrzystość. 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

Rozmiar         Szkło               Plexi            Plexi ANX       
10 x 15 6,00 zł.  5,00 zł. 6,00 zł. 

13 x 18 7,00 zł.  6,00 zł.  7,00 zł.  

15 x 21 8,00 zł.  7,00 zł.  8,00 zł.  

18 x 24 9,00 zł.   8,00 zł. 9,00 zł.  

21 x 29,7 (A4) 23,00 zł.  20,00 zł.  22,00 zł.  

29,7 x 42 (A3) brak 29,00 zł. 29,00 zł. 

30 x 40 46,00 zł.  26,00 zł.  35,00 zł.  

40 x 50 72,00 zł.  40,00 zł.  49,00 zł.  

42 x 59,4 (A2) brak 43,00 zł. brak 

50 x 70 121,00 zł. 49,00 zł.  78,00 zł.  

59,4 x 84,1 (A1) brak 64,00 zł. brak 

60 x 80 138,00 zł.  69,00 zł. 86,00 zł.  

70 x 100 142,00 zł.  74,00 zł.  108,00 zł.  

84,1 x 118,9 (A0) brak 170,00 zł. brak 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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                                    po lewej plexi antyrefleksyjne       po prawej plexi zwykłe 

 

Plexi antyrefleksyjna niweluje odblaski i refleksy powstałe przy świetle  

naturalnym i sztucznym - w porównaniu do plexi zwykłej 

 W znaczny sposób poprawia odbiór oprawionej pracy 

Jest to specjalna plexi antyrefleksyjna do oprawy obrazów. 
  

ANTYRAMA z Plexi  - najłatwiejszy sposób oprawy 

Idealna do oprawy plakatów, zdjęć, certyfikatów i nie tylko. 

Bardzo łatwy sposób oprawy pracy, którą można spokojnie wykonać samodzielnie. 

 Plexi Antyrefleks (ANX)  lub plexi zwykłą najwyższej jakości   - z specjalnym zastosowaniem  

do oprawy obrazów 

 plecy wykonane z płyty HDF 3 mm 

 klipsy rozmieszczone w odpowiedniej  odległości co daje lepszy docisk pracy ( mniejsze 

"pofalowanie" oprawionego obrazu) 

 podwójne zaczepy w pionie i w poziomie 

 narożniki ochronne 

 zapakowane w folie 

 

  

OPRAWA SAMOPRZYLEPNA  
 

 

  Oprawa PET samoprzylepna Format Nr art.  Cena brutto 

 
 

 

Oprawa wykonana z  przezroczystego 

PET o wysokiej odporności. 

Przeznaczona do prezentacji 

różnorodnych treści np. menu, 

cenników, ulotek itp. Mocowana do 

ściany za pomocą dwustronnej taśmy 

klejącej. 

Uwaga: produkt dostarczany bez 

nośnika nadruku. 

 

 

A4 pionowa  

typ D 
ODA4V 12,77 zł.  

A4 pionowa  

typ C 
OCA4V 10,14 zł.  

A4 pionowa  

typ U 
OUA4V 23,07 zł.  

 

 
 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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RAMY ZA PLEXI: 

   Ramka aluminiowa profil G 

  Kolor srebrny anodowany 

  - świetnie wydobywa niepowtarzalny charakter aluminium 

  Kolor złoty anodowany  

 

 Kolor czarny anodowany  

  Kolor biały anodowany 

  Kolor brązowy anodowany  
 

Przy większych zamówieniach jest możliwość doboru  

koloru według potrzeb klienta  

(anodowanie lub lakierowanie proszkowe) 

  profil  

 przód ramki – plexi  lub plexi antyrefleksyjna 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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 tył ramki - płyta HDF o grubości 3mm lub tektura  

 

 wieszak mały lub wieszak duży na płycie HDF   

                             (w zależności od wymiaru) 

   Jeżeli Państwo chcą konkretnie dany wieszak, to proszę zaznaczyć na zamówieniu  

 złączka 

 sprężynki dociskowe  

 

Różnokolorowe ramki za plexi w dowolnych rozmiarach i kolorach, 

do samodzielnej oprawy np. plansz, druków, map, itp. 

FORMAT 
Rama aluminiowa 

z plexi 

Rama aluminiowa 

z plexi anx  

10 x 15 18,00 zł.  20,00 zł. 

13 x 18 22,00 zł.  24,00 zł.  

15 x 21 26,00 zł.  28,00 zł. 

18 x 24 30,00 zł. 33,00 zł. 

21 x 29,7 (A4) 46,00 zł.  54,00 zł. 

30 x 40 70,00 zł.  86,00 zł. 

29,7 x 42 (A3) 73,00 zł. 86,00 zł. 

40 x 50 80,00 zł.  96,00 zł.  

50 x 60 80,00 zł. 103,00 zł.  

50 x 70 92,00 zł.  111,00 zł.  

60 x 80 105,00 zł.  134,00 zł. 

61 x 91,5 124,00 zł. 158,00 zł.  

70 x 100 150,00 zł.  190,00 zł. 
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 Rama drewniana o profilu Sur G – kształt owalny 

Rama drewniana o profilu Sur GP – subtelne wykończenie 

 Rama drewniana o profilu Sur GPJ – mocne i wyraziste krawędzie 

 

Różnokolorowe ramki ze plexi w dowolnych rozmiarach i kolorach, 

do samodzielnej oprawy np. plansz, druków, map, itp. 

FORMAT 

Rama drewniana 

z plexi 

Rama drewniana 

z plexi anx  

Sur G 

  Sur GP 
Sur GPJ 

Sur G 

  Sur GP 
Sur GPJ 

10 x 15 10,00 zł.   17,00 zł.  11,00 zł.  19,00 zł.  

13 x 18 12,00 zł.  19,00 zł.  13,00 zł.  21,00 zł.  

15 x 21 14,00 zł.  21,00 zł.  16,00 zł.   23,00 zł.  

18 x 24 18,00 zł.  20,00 zł. 20,00 zł.  25,00 zł. 

21 x 29,7 (A4) 27,00 zł.  40,00 zł.  34,00 zł.  45,00 zł.  

30 x 40 30,00 zł.  48,00 zł.  45,00 zł.  62,00 zł.  

29,7 x 42 (A3) 40,00 zł.  60,00 zł.  55,00 zł.  75,00 zł.  

40 x 50 42,00 zł.  70,00 zł.  59,00 zł.  88,00 zł.  

40 x 60 53,00 zł.  71,00 zł.  61,00 zł.  92,00 zł.  

50 x 70 62,00 zł. 88,00 zł. 83,00 zł. 110,00 zł. 

60 x 80 80,00 zł.  102,00 zł.  102,00 zł.  125,00 zł.  

61 x 91,5 85,00 zł. 110,00 zł. 106,00 zł. 130,00 zł. 

70 x 100 97,00 zł.  125,00 zł.  135,00 zł.  162,00 zł.  

 

 
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 

PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Rama z tworzywa WIK (22 kolory do wyboru)  

 

 
antracyt          biały                brzoza              ciemny             ciemny srebrny     czarny         czerwony        fioletowy 

                                                                         brąz                szczotkowany       szczotkowany 

 
granatowy     liliowy        miedziany       pikantny          pomarańczowy    srebrny            średni brąz      stare drewno 

                      wrzos                                  róż                                              szczotkowany 

 
stare             turkusowy    zielone              zielony         złoty                żółty 

srebro                                jabłko                                   szczotkowany 

 

 

FORMAT 
Rama z tworzywa 

z plexi 

Rama z tworzywa 

z plexi anx  

20 x 30 25,00 zł.  31,00 zł. 

21 x 29,7 (A4) 37,00 zł.  43,00 zł. 

30 x 40 47,00 zł.  61,00 zł.  

29,7 x 42 (A3) 49,00 zł.  63,00 zł.  48,00 zł.  

40 x 60 62,00 zł. 94,00 zł.  

50 x 70 81,00 zł.  102,00 zł.  

 
 
 
 
 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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                                    po lewej plexi antyrefleksyjne       po prawej plexi zwykłe 

 

Plexi antyrefleksyjna niweluje odblaski i refleksy powstałe przy świetle  

naturalnym i sztucznym - w porównaniu do plexi zwykłej 

 W znaczny sposób poprawia odbiór oprawionej pracy 

Jest to specjalna plexi antyrefleksyjna do oprawy obrazów. 

 
 Gotowa Rama Aluminiowa - wykonana jest z najwyższej jakości profilu aluminiowego,  

skręcona za pomocą odpowiednich kątowników 

Idealna do oprawy certyfikatów, dyplomów, zdjęć i nie tylko. 

Bardzo łatwy sposób oprawy pracy, którą można spokojnie wykonać samodzielnie 

odkręcić 1 bok - włożyć certyfikat, zdjęcie, dyplom, pracę - skręcić - gotowe! 

 Ramka z wysokiej jakości aluminium anodowana – srebrna, czarna, złota, brązowa - do wyboru 

 szkło lub plexi antyrefleksyjna - szkło do wymiarów 40 x 50 (opcja max. 70x100) 

 wieszaki - do zawieszenia w pionie lub poziomie 

 zapakowane w narożniki kartonowe i folie 

 

 

LISTWA MAGNETYCZNA:   

 

 
Praktyczna listwa do przyczepiania kartek za pomocą magnesów tam gdzie nie ma możliwości 

powieszenia tablicy. Przyklejana za pomocą taśmy dwustronnej. Szerokość 5 cm. 

W zestawie: 3 magnesy o średnicy 20 mm 

 

dł. 50 cm AS137 16,31 zł.  

dł. 100 cm AS138 26,25 zł.  

 
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 

PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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RAMKI PLAKATOWE ZATRZASKOWE: 
 

 

    
Ramka plakatowa 25 mm – proste rogi 

 idealna do wszystkich wymiarów plakatów  

 rama aluminiowa anodowana lub w innym kolorze (na życzenie)  

 narożniki cięte na skos pod kątem 45 stopni lub plastikowe zaokrąglone głowice do wyboru  

 w komplecie elementy montażowe  

 

 

Art. Nr 
Rozmiar 

plakatu 
Cena brutto 

TZW25/A5BG  A5  76,68 zł.  

TZW25/A4BG  A4  78,68 zł.  

TZW25/A3BG  A3  104,64 zł.  

TZW25/A2BG  A2 139,94 zł.  

TZW25/A1BG  A1  208,88 zł.  

TZW25/A0BG  A0  399,92 zł.  

TZW25/B2BG  50 x 70 cm  183,31 zł.  

TZW25/B1BG  70 x 100 cm  264,03 zł.   

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Ramka plakatowa 25 mm – zaokrąglone rogi 

 idealna do wszystkich wymiarów plakatów  

 rama aluminiowa anodowana lub w innym kolorze (na życzenie)  

 narożniki cięte na skos pod kątem 45 stopni lub plastikowe zaokrąglone głowice do wyboru  

 w komplecie elementy montażowe  

 

 

Art. Nr 
Rozmiar 

plakatu 
Cena brutto 

TZW25/A5  A5  68,76 zł.  

TZW25/A4 A4  72,99 zł.  

TZW25/A3 A3  109,97 zł.  

TZW25/A2 A2 143,97 zł.  

TZW25/A1 A1  208,88 zł.  

TZW25/A0 A0  342,73 zł.  

TZW25/B2 50 x 70 cm  163,65 zł.  

TZW25/B1 70 x 100 cm  252,26 zł.  

 

 

 
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 

PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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RAMKA z passe partout: 
 

W ofercie passe partout różnego typu - pojedyncze, podwójne, v-grawer, elipsy, koła, podwójne ze 

zdobieniem a także z różnego typu aplikacjami. 

 

      
 

Passe partout nadaje oprawionej pracy wyrazistości i niepowtarzalnego charakteru  

 

Ramy aluminiowe z passe partout  

  Rama aluminiowa złota z passe partout w kolorze białym 

 

   Rama aluminiowa srebrna z passe partout w kolorze białym  

   Rama aluminiowa czarna z passe partout w kolorze białym 

 

Rama aluminiowa brązowa z passe partout w kolorze białym 

 

 Rama aluminiowa biała z passe partout w kolorze białym 

 

Rama aluminiowa (do wyboru pięć kolorów: biały, czarny, brązowy, srebrny i złoty)  

o nowoczesnym profilu Alu  tworzy spójną całość z białym passe partout dobranym  

rozmiarem pod dyplomy. Jeśli chcesz oprawić dyplom, certyfikat to ten zestaw gwarantuje  

elegancki i ponadczasowy jego wygląd. 

FORMAT 

Rama aluminiowa 

z plexi 

+ Passe Partout Białe 

 

Rama aluminiowa 

z plexi anx  

+ Passe Partout Białe 

 

30 x 40 Na zapytanie   Na zapytanie   

60 x 80 Na zapytanie   Na zapytanie   



Ceny z VAT 
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Oprawa typu passe partout 

 

Sposób oprawiania passe partout pozwala zabezpieczyć obrazy oraz zdjęcia przed działaniem  

czynników zewnętrznych, a dodatkowo efektownie eksponować oprawione dzieło. 

 

Cechą charakterystyczną passe partout jest szerokie tło, które zarówno poprawia estetykę, 

jak i pozwala skupić uwagę odbiorcy na konkretnym obrazie lub zdjęciu.  

Passe partout doskonale spełnia również swoją funkcję, jako oprawa wycinanek, haftów,  

zasuszonych roślin oraz niewielkich wyrobów jubilerskich. 

 

FORMAT PASSE PARTOUT 

10 x 15 6,00 zł.  

13 x 18 8,00 zł.  

21 x 29,7 (A4) 10,00 zł. 

30 x 30 15,00 zł. 

30 x 40 20,00 zł. 

40 x 40 25,00 zł.  

40 x 50 30,00 zł.  

50 x 70 40,00 zł. 

60 x 80 65,00 zł.  

70 x 100 90,00 zł.  
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Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 listopada 2022 r.           

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
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