OFERTA
ARTYKUŁY PROPAGANDOWE
SPIS TREŚCI:
STRONA 2 - ARTYKUŁY PROPAGANDOWE
STRONA 20 - TABLICZKI SZKOLNE NA ZAMÓWIENIE

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.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
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

ARTYKUŁY

PROPAGANDOWE

- Bistor
33,00 zł. / mb
Bistor nazywany również krempliną. Dzianina z włókna poliestrowego, kiedyś używana
w branży ubraniowej, dziś służy głównie jako tańszy zamiennik sukna na stoły konferencyjne.
Doskonale nadaje się również jako materiał na obicie tablic informacyjnych oraz materiał na
kotary/zasłony.
Szerokość beli 160 cm. Dostępne różne kolory.
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- Sukno
108,00 zł. / mb
Sukno wełniane (81% wełny, 19% poliamid), doskonale sprawdza się jako obrus na stoły
konferencyjne, karciaki, wyściełanie blatów lub szuflad mebli antycznych.
Szerokość beli 155 cm. Dostępne różne kolory.

- Flagowa dzianina
25,00 zł. / mb
Flagowa dzianina poliestrowa, potocznie zwany dederonem. Mocna dzianina o gramaturze
ok. 120 g/m2, służąca głównie do wyrobu flag.
Odporna na działanie warunków atmosferycznych, nie traci koloru.
Szerokość beli 155 cm. Dostępne różne kolory.

niebieski nr 14

żółty nr 12

niebieski nr 5

pomarańczowy nr 2

zielony nr 18

czerwony nr 22

zielony nr 11

bordowy nr 6

szary nr 3
brązowy nr 1
- Welur
Szerokość 140 cm. Dostępne różne kolory.

66,00 zł. / mb
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- Lureks
33,00 zł. / mb
Błyszcząca dzianina z włókna poliestrowego. Materiał kryjący i lejący, przez co świetnie
nadaje się jako materiał dekoracyjny (wystawy, ołtarze)
Szerokość beli 155 cm. Dostępne różne kolory.

- Godło plexi
Godło drukowane na płycie plexi. Wymiary 33x40 cm

48,00 zł.

- Godło w ramie aluminiowej za szkłem
Godło papierowe w ramie aluminiowej, za szkłem. Wymiary 33x40 cm

71,00 zł.

- Godło w ramie aluminiowej za pleksi
Godło papierowe w ramie aluminiowej, za pleksi. Wymiary 33x40 cm

78,00 zł.
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- Godło w ramie drewnianej
Godło papierowe w ramie drewnianej, za szkłem. Wymiary 30x40 cm

73,00 zł.

- Godło w ramie drewnianej duże
Godło papierowe w ramie drewnianej, za szkłem. Wymiary 40x50 cm

142,00 zł.

- Godło haftowane małe
Godło haftowane na suknie w ramie drewnianej, za szkłem. Wymiar 33x42 cm

230,00 zł.

- Godło haftowane duże
Godło haftowane na suknie w ramie drewnianej, za szkłem. Wymiar 40x50 cm

290,00 zł.

Strona 5 z 23

Ceny z VAT

- Godło gobelin duże
Wymiar 90 x 80 cm. Skład: wełna 80%, poliamid 20%

366,00 zł.

- Godło owalne duże na budynek
Godło owalne. Emaliowane i wypalane piecowo. Wymiary 50x40 cm.

394,00 zł.

- Godło owalne małe na budynek
Godło owalne. Emaliowane i wypalane piecowo. Wymiary 40x30 cm.

372,00 zł.

- Godło owalne zewnętrzne
Godło owalne. Emaliowane i wypalane piecowo. Wymiary 30x20 cm.

314,00 zł.

- Godło mosiężne 2
Godło mosiężne. Wymiary 30x35 cm.

464,00 zł.
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42,00 zł.

- Szarfa do pocztu sztandarowego
Szarfa do pocztu sztandarowego. Podwójna, poliestrowa szarfa o długości 200 cm,
szerokości 10 cm. Zakończona złotymi lub srebrnymi, metalizowanymi frędzlami.

- Rękawiczki do pocztu sztandarowego
19,00 zł.
Rękawiczki bawełniane do pocztu sztandarowego. Wykonane z bawełny, nakrapiane gumą
od wewnętrznej strony dłoni. Zapobiega to wyślizgiwaniu się drzewca sztandarowego z dłoni.

- Flaga Polski
Flaga Polski szyta, materiał 100% poliester. Dostępne wymiary
Rozmiar
50x30 cm

Mocowanie
tunel na patyczek 1,2-1,8 cm

Cena brutto

80x50 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

26,00 zł.

100x60 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

29,00 zł.

120x75 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

33,00 zł.

150x90 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

45,00 zł.

150x90 cm

karabińczyki PCV, 3 szt.

56,00 zł.

200x120 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

117,00 zł.

200x120 cm

karabińczyki PCV, 3 szt.

136,00 zł.

220x110 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

116,00 zł.

220x110 cm

karabińczyki PCV, 3 szt.

135,00 zł.

240x150 cm

karabińczyki PCV, 4 szt.

156,00 zł.

22,00 zł.
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- Bandera RP
Flagi polskie z godłem. Materiał: poliester flagowy, gramatura ok. 120 g/m2
Inne wymiary wykonujemy na zamówienie. Flagi do zamocowania na drzewcach lub na masztach.
Tabela wymiarów/cen flag narodowych z godłem (bander)
Rozmiar
50x30 cm

Mocowanie
tunel na patyczek 1,2-1,8 cm

Cena brutto

50x30 cm

pętelka

27,00 zł.

100x60 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

43,00 zł.

120x75 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

52,00 zł.

150x90 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

87,00 zł.

150x90 cm

karabińczyki PCV, 3 szt.

98,00 zł.

220x110 cm

tunel na drzewce 2,2-2,5 cm

153,00 zł.

220x110 cm

karabińczyki PCV lub metalowe, 3 szt.

156,00 zł.

240x150 cm

karabińczyki PCV lub metalowe, 4 szt.

182,00 zł.

25,00 zł.

- Flaga Unii
Różne rozmiary
50x30 cm
80x50 cm
100x60 cm
120x75 cm
150x90 cm
150x90 cm mocowanie karabińczyki
200x120 cm mocowanie karabińczyki
220x110 cm
220x110 cm mocowanie karabińczyki
240x150 cm

26,00 zł.
32,00 zł.
45,00 zł.
56,00 zł.
93,00 zł.
102,00 zł.
194,00 zł.
196,00 zł.
198,00 zł.
241,00 zł.
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- Flaga Warszawy
Różne rozmiary
50x30 cm
80x50 cm
100x60 cm
120x75 cm
150x90 cm
150x90 cm mocowanie karabińczyki
200x120 cm mocowanie karabińczyki
220x110 cm
220x110 cm mocowanie karabińczyki
240x150 cm

20,00 zł.
26,00 zł.
27,00 zł.
33,00 zł.
57,00 zł.
64,00 zł.
146,00 zł.
124,00 zł.
147,00 zł.
172,00 zł.

50x30 cm
80x50 cm
100x60 cm
120x75 cm
150x90 cm
150x90 cm mocowanie karabińczyki
200x120 cm mocowanie karabińczyki
220x110 cm
220x110 cm mocowanie karabińczyki
240x150 cm
flaga papieska z herbem 120x75 cm

20,00 zł.
26,00 zł.
27,00 zł.
33,00 zł.
57,00 zł.
63,00 zł.
144,00 zł.
121,00 zł.
143,00 zł.
169,00 zł.
57,00 zł.

- Flaga Papieska
Różne rozmiary

W sprzedaży flagi różnych państw.
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- Drzewce do flag
Długość
120 cm

Średnica
22 mm

Drewno
sosna

150 cm

22 mm

sosna

15,00 zł.

180 cm

22 mm

sosna

19,00 zł.

200 cm

22 mm

sosna

23,00 zł.

250 cm

28 mm

buk

31,00 zł.

300 cm

28 mm

buk

40,00 zł.

Cena brutto
12,00 zł.

240,00 zł.

- Stojak metalowy
Stojak ażurowy na trzy flagi. Metalowy, malowany na kolor złoty farbą proszkową.
Z uchwytami na drzewce maksymalnie 23 mm średnicy.

- Stojak składany na 3 flagi
240,00 zł.
Stojak składany na trzy flagi. Metalowy, malowany na kolor czarny młotkowy farbą proszkową.
Z uchwytami na drzewce maksymalnie 23 mm średnicy.

- Stojak składany na 2 flagi
230,00 zł.
Stojak składany na dwie flagi. Metalowy, malowany na kolor czarny młotkowy farbą proszkową.
Z uchwytami na drzewce maksymalnie 23 mm średnicy.
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- Stojak na flagę
Stojak na flagę, z mocowanie do drzewca o średnicy maksymalnej 23 mm.
Malowany farbą proszkową na kolor złoty.

112,00 zł.

- Stojak na flagę
Stojak na flagę, z mocowaniem do masztu metalowego.
Malowany farbą proszkową na kolor złoty.

122,00 zł.

- Uchwyt pojedynczy aluminiowy
Uchwyt pojedynczy aluminiowy. Malowany farbą proszkową.

55,00 zł.

- Uchwyt ścienny
Uchwyt ścienny pojedynczy. Metalowy, malowany farbą proszkową.
Kolor złoty, czarny, biały lub srebrny.

55,00 zł.

- Uchwyt podwójny
Uchwyt ścienny podwójny. Metalowy, malowany farbą proszkową.
Kolory złoty, biały, czarny lub srebrny.

61,00 zł.

- Uchwyt potrójny
Uchwyt ścienny potrójny. Metalowy, malowany farbą proszkową.
Kolory: złoty, czarny, biały lub srebrny.

68,00 zł.
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- Uchwyt ścienny boczny
54,00 zł.
Uchwyt stalowy na na jedną flagę, boczny (przydatny gdy flagę musimy zamocować we wnęce).
Malowany farbą proszkową na kolor złoty, srebrny, biały lub czarny.

- Uchwyt stalowy kuty.
Malowany farbą proszkową na kolor czarny.

96,00 zł.

- Uchwyt balkonowy na 1 flagę
Malowany farbą proszkową na kolor czarny.

71,00 zł.

- Uchwyt balkonowy na 2 flagi
Malowany farbą proszkową na kolor czarny.

97,00 zł.

- Uchwyt z opaską zaciskową na słup.
Wykonany ze stali ocynkowanej. Na jedną, dwie lub trzy flagi.
Na jedną flagę
Na dwie flagi
Na trzy flagi

90,00 zł.
106,00 zł.
118,00 zł.
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- Podstawa metalowa
Stojak metalowy na jedną, dwie lub trzy flagi, malowany farbą proszkową na kolor
złoty lub srebrny. Podstawa dociążona płytką ołowianą. Średnica podstawy 35 cm.
W komplecie maszty aluminiowe, malowane na kolor podstawy. Maszty długości 220 cm.
Podstawa z jednym masztem
Podstawa z dwoma masztami
Podstawa z trzema masztami

367,00 zł.
529,00 zł.
696,00 zł.

-Podstawa drewniana
Stojak drewniany z elementami mosiężnymi, na jedną, dwie lub trzy flagi.
Średnica podstawy 27 cm. W komplecie maszty drewniane, toczone, lakierowane
na kolor podstawy, łączone mosiężną wstawką. Maszty długości 220 cm.
Podstawa z jednym masztem
Podstawa z dwoma masztami
Podstawa z trzema masztami

578,00 zł.
746,00 zł.
921,00 zł.
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- Podstawa obciążona ołowiem + nakrętka
Podstawa ciężka, metalowa. Obciążona płytą ołowianą o wadze 13 kg. Średnica talerza 38 cm.
Wymienne nakrętki z uchwytami pod drzewce lub maszty, czynią tę podstawę uniwersalną
- dostępne nakrętki z mocowaniem od jednej do ośmiu flag. Podstawa, z racji dużej wagi
sprawdza się również w warunkach zewnętrznych.
Dostępne opcje:
1. Podstawa + nakrętka na jedną flagę
418,00 zł.
2. Podstawa + nakrętka na dwie flagi
466,00 zł.
3. Podstawa + nakrętka na trzy flagi
534,00 zł.
4. Podstawa + nakrętka na cztery flagi
593,00 zł.
5. Podstawa + nakrętka pod drzewiec sztandarowy
535,00 zł.

1.575,00 zł.

- Drzewiec sztandarowy
Drzewiec sztandarowy. Wysokość 2,60 m (bez godła).
- Pokrowiec na drzewiec sztandarowy
Pokrowiec może być w kolorze granatowym.
Standardowe pokrowce są długości 1,50 m i mieści się do niego drzewiec o długości 2,70m.

584,00 zł.

- Stojak na 2 chorągiewki
Podstawka podwójna chromowana. Średnica podstawy 9 cm, wysokość maszcików 35 cm.
(chorągiewki nie są w zestawie)

82,00 zł.
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- Stojak na 3 chorągiewki
Podstawka potrójna chromowana. Średnica podstawy 9 cm, wysokość maszcików 35 cm.
(chorągiewki nie są w zestawie)

97,00 zł.

- Stojak na 3 chorągiewki
Podstawka potrójna mosiądzowana. Średnica podstawy 9 cm, wysokość maszcików 35 cm.
(chorągiewki nie są w zestawie)

104,00 zł.

- Stojak plastikowy
15,00 zł.
Podstawka plastikowa. Pozwala na umieszczenie maksymalnie 5 maszcików z chorągiewkami.
Wysokość maszcików 32 cm.
(chorągiewki nie są w zestawie)
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- Podstawka pod proporczyk 1
Podstawka druciana, nierdzewna, wysokość 40 cm.

22,00 zł.

- Podstawka pod proporczyk 2
Podstawka chromowana, średnica podstawy 6 cm, wysokość 35 cm.

61,00 zł.

- Podstawka pod proporczyk 3
Podstawka chromowana, średnica podstawy 11 cm, wysokość 35 lub 45 cm
(proszę zaznaczyć w zamówieniu)

61,00 zł.

- Proporczyk
Proporczyk konferencyjny. Wykonany metodą sitodruku, zafoliowany w celu ochrony
przed kurzem. Nadruk obustronny.
Wymiary 20x12 cm lub 30x15 cm.

44,00 zł.
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- Słupek wygrodzeniowy
Słupek wygrodzeniowy, wykonany ze stali, polerowany. Kolor złoty lub srebrny.
Wymiary 32x87 cm.

460,00 zł.

- Słupek wygrodzeniowy
Słupek wygrodzeniowy, stalowy, malowany farbę proszkową na kolor złoty lub srebrny.
Wymiary 27x95 cm.

300,00 zł.

- Lina pleciona
Lina pleciona wygrodzeniowa z metra. Średnica 35 mm.

46,00 zł. / mb

- Końcówka do liny plecionej
Dostępna w kolorze złotym lub srebrnym.

33,00 zł.

- Lina aksamitna
Lina aksamitna. Końcówki w kolorze srebrnym lub złotym w komplecie

138,00 zł.
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- Mównica z godłem
- Mównica bez godła
Mównica wykonana z płyty MDF - kolor wenge lub buk. Możliwość zamocowania godła
lub innego elementu odlanego z brązu (logo szkoły, jednostki, jednostki administracyjnej,
herbu). Wymiary 40x50x115 cm.
W podstawie mównicy zainstalowane dwa kółka ułatwiające ustawienie mównicy.

1.695,00 zł.
1.455,00 zł.

- Mównica z godłem
1.895,00 zł.
- Mównica bez godła
1.675,00 zł.
Mównica wykonana z litego drewna - kolor ciemny orzech lub jawor. Możliwość zamocowania
godła lub innego elementu odlanego z brązu (logo szkoły, jednostki, jednostki administracyjnej,
herbu). Wymiary 52x40x112 cm. W podstawie mównicy zainstalowane dwa kółka ułatwiające
ustawienie mównicy.

367,00 zł.

- Urna wyborcza 1
Urna wykonana ze spienionego PCV. Wymiary 30x25x22 cm.
Otwór wrzutowy umiejscowiony w klapce zamykanej na kluczyk.
Dostępny wariant biało-czerwony i biało-niebieski.

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
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- Urna wyborcza 2
Model wykonany z plexi przezroczystej.
Otwór wrzutowy umiejscowiony w klapie zamykanej na kluczyk.
Wymiar: 30cm x 30cm x 30cm

291,00 zł.

-Megafon z wbudowaną syreną
Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Wyposażony w zdejmowany mikrofon
z regulacją głośności oraz pasek umożliwiający zawieszenie megafonu na ramieniu.
Specyfikacja:
- wymiary fi 230x340 mm
- moc 25W
- waga 1,65 kg
- zasilanie 8 x R14
- zasięg 500-700 m
W sprzedaży także Inne rodzaje w różnych cenach.

397,00 zł.

- Wstążka 1
Wstążka rypsowa w barwach Warszawy. Szerokość 2 cm. Cena za mb

7,00 zł.

- Wstążka 2
Wstążka rypsowa, biało-czerwona. Szerokość 1 cm. Cena za mb

4,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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- Wstążka 3
Wstążka rypsowa, biało-czerwona. Szerokość 2 cm. Cena za mb

7,00 zł.

- Wstążka 4
Wstążka rypsowa, biało-czerwona. Szerokość 4 cm. Cena za mb

9,00 zł.

- Wstążka 5
Wstążka rypsowa, biało-czerwona. Szerokość 10 cm.. Cena za mb

13,00 zł.

TABLICZKI SZKOLNE NA ZAMÓWIENIE:

- Oznakowanie pomieszczeń
Wymiar: 4 x 6 cm.
Wygodna i czytelna forma. Polecamy dla szkół, przedszkoli, urzędów, biur.
Szyld wykonany jest na blasze stalowej, uwypuklonej i pokrytej warstwami emalii,
w technologii charakteryzującej się wysoką trwałością kolorów, niezmiennym
połyskiem i nierdzewnością.
Mocowanie - taśma przylepna.

39,00 zł.

- Numerek owalny na drzwi
Tablice na zamówienie emaliowane i wypalane piecowo.

48,00 zł.

- Gaśnica 12x12 cm.
Wygodna i czytelna forma oznakowania miejsca umieszczenia gaśnicy. Znakomicie
sprawdza się na zewnątrz budynku.

57,00 zł.
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- Tablica szkolna na drzwi 1 wersowa
Tablica szkolna na drzwi. Wygodna i czytelna forma oznaczenia pracowni lub
innego pomieszczenia.
Wymiar: 8x30 cm
czarny
Szary
grafitowy
biały
brązowy
czerwony
bordowy
pomarańczowy
Zieleń angielska
Jasny zielony
Zielony trawiasty
żółty
granat
niebieski
błękitny
kremowy

93,00 zł.

*Kolor tła do wyboru
*Kolor motywu do wyboru

- Tablica szkolna na drzwi 2 wersowa
Wymiar: 8x30cm.
8x40cm.

93,00 zł.

- Tablica szkolna zewnętrzna
*cena od
380,00 zł.
Wymiar: 25x75
30x60
Tablica informacyjna, urzędowa z jednym lub dwoma wierszami. Czytelna forma oznaczania
budynków urzędów lub firm. Szyld wykonany jest na blasze stalowej, uwypuklonej i pokrytej
warstwami emalii, w technologii charakteryzującej się wysoką trwałością kolorów, niezmiennym
połyskiem i nierdzewnością.
Otwory do mocowania zabezpieczone są mosiężnymi osłonami.
*Cena uzależniona od wielkości tablicy, liczby wersów oraz czcionki.
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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 lutego 2021 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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