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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.

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

EKRANY

PROJEKCYJNE

EKRANY NA STATYWIE (cena dotyczy ekranu i statywu):
Ekrany POP mobile (d):

 przeznaczony szczególnie dla projekcji slajdów, materiał biały matowy
 składany stojak, lekki i wygodny w transporcie
Ekran projekcyjny posiadający białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem
wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt
z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także
w specjalne ramię do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany
stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi wykończeniami nóżek,
zawierające system blokowania.
W zestawie: elementy montażowe.
POP przenośny na trójnogu
przekątna 190 cm (75''), format 4:3, wymiary 114x153 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 108x147 cm
POP przenośny na trójnogu
przekątna 214 cm (84''), format 4:3, wymiary 128x171 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 122x165 cm
POP przenośny na trójnogu
przekątna 254 cm (100''), format 4:3, wymiary 153x203
cm, powierzchnia użytkowa ekranu 145x195 cm

ETP1014/43

108 x 147

513,34 zł.

ETP1216/43

122 x 165

561,93 zł.

ETP1419/43

145 x 195

740,37 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
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Ekrany PROFI mobile (d):







najpopularniejszy ekran na trójnogu
mocny górny uchwyt
materiał biały matowy z czarnym tyłem
składany stojak
specjalne zamknięcie chroniące ekran w trakcie przenoszenia

Od ekranu przenośnego POP różni się: kolorystyką (jasnoszary), proporcjami ekranu (1:1) oraz nieco
mocniejszą sprężyną dostosowaną do rolowania dłuższego materiału ekranu.
W zestawie: elementy montażowe.
PROFI przenośny na trójnogu
przekątna 175 cm (69'), format 1:1
PROFI przenośny na trójnogu
przekątna 213 cm (84''), format 1:1
PROFI przenośny na trójnogu
przekątna 249 cm (98''), format 1:1
PROFI przenośny na trójnogu
przekątna 279 cm (110''), format 1:1

ETPR1212R

124 x 124

436,12 zł.

ETPR1515R

150 x 150

620,82 zł.

ETPR1818R

177 x 177

716,20 zł.

ETPR2020R

199 x 199

845,88 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

Strona 3 z 17

Ceny z VAT

Ekrany ECO mobile (d):

Ekran projekcyjny o białej matowej powierzchni Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu
(dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu). Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do
wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości ekranu.
Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa; nóżki w kolorze zielonym,
z plastikowymi wykończeniami.
Ekrany projekcyjne

Rozmiar
(pow. robocza)

Nr art.

Ekran projekcyjny o białej matowej
147×147 ETPR1515ECO
powierzchni Matt White,
z czarnym obramowaniem wokół
ekranu (dla zwiększenia kontrastu
oglądanego obrazu). Wyposażony w 173×173 ETPR1818ECO
ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu
do wygodnego przenoszenia i
regulacji wysokości ekranu.
Lekki, składany stelaż, wygodny w
transporcie. Podstawa trójnożna,
metalowa; nóżki w kolorze zielonym, 195×145 ETP1419ECO
z plastikowymi wykończeniami.
Gwarancja: 2 lata.

Cena brutto

507,45 zł.

564,27 zł.

588,90 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
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Ekrany AVTEK (v):
Seria przenośnych ekranów projekcyjnych AVTek przeznaczona jest do zastosowań
biznesowych oraz dla sektora edukacyjnego. To doskonale rozwiązanie wszędzie tam, gdzie
niemożliwe jest zastosowanie klasycznych systemów instalacyjnych.
Ekrany przenośne AVTek zapewniają pełną mobilność oraz wysoki komfort prowadzenia
prezentacji. Konstrukcja ekranu została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających
użytkownikach. Ekrany przenośne AVTek posiadają specjalne ramię, które eliminuje efekt
trapezu. Wyposażone są w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości.
Elegancka kaseta w kolorze czarnym wykonana jest z metalu, który zwiększa trwałość
ekranu, zabezpieczając go przez uszkodzeniami i kurzem. Mechanizm zwijający ekranu
posiada napęd sprężynowy, który cechuje lekka i płynna praca.
Całość oparta jest na składanym, łatwym do przechowywania w pionie trójnogu.
Matt White: uniwersalna, biała powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego
oświetlenia. Zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal prezentacyjnych,
szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się z
tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75o (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.












Tripod Standard
Elegancka, metalowa obudowa w kolorze czarnym
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
Mobilny i łatwy do przechowywania w pozycji pionowej dzięki składanemu trójnogowi
Specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu
Wzmocnione plastikowe końcówki nóżek
Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna)
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
150 x 150
Wysokość od podłogi: 200 cm (min.) - 249 cm (max.)
175 x 175
Wysokość od podłogi: 225 cm (min.) - 259 cm (max.)
200 x 200
Wysokość od podłogi: 250 cm (min.) - 310 cm (max.)
Model

Wymiary
(cm)

Obraz
(cm)

Format

Powierzchnia

Tripod Standard 150
Tripod Standard 175
Tripod Standard 200

150x150
175x175
200x200

150x150
175x175
200x200

1:1
1:1
1:1

Matt White
Matt White
Matt White

Cena
303,00 zł.
325,00 zł.
441,00 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
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Tripod PRO












Elegancka, metalowa obudowa w kolorze czarnym
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
Mobilny i łatwy do przechowywania w pozycji pionowej dzięki składanemu trójnogowi
Specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu
Wzmocnione plastikowe końcówki nóżek
Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna)
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu
Specjalny, wzmocniony trójnóg zwiększający stabilność
180 x 180
Wysokość od podłogi: 230 cm (min.) - 259 cm (max.)
200 x 200
Wysokość od podłogi: 250 cm (min.) - 310 cm (max.)
Model

Wymiary
(cm)

Obraz
(cm)

Format

Powierzchnia

Czarne
ramki

Tripod PRO 180
Tripod PRO 200

180x180
200x200

175x175
195x195

1:1
1:1

Matt White
Matt White

2.5 cm (prawa/lewa)
2.5 cm (prawa/lewa)

Pokrowiec na ekran 195
Pokrowiec na ekran 215

Cena
350,00 zł.
440,00 zł.

194,00 zł.
209,00 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
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EKRANY DO ZAWIESZENIA – RĘCZNIE ZWIJANE:
Ekrany POP manual (d):

 podstawowy model z mechanizmem sprężynowym, materiał biały matowy
 wysokość regulowana dzięki systemowi blokowania
Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą,
matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu
oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje
możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane
jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi
czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy
część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia,
iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.
Nowość! Teraz w naszej ofercie dostępne ekrany POP w formatach 4:3.
W zestawie: elementy montażowe.
POP manualny ścienny lub sufitowy
przekątna 190 cm (75''), format 4:3, wymiary 114x153 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 108x147 cm
POP manualny ścienny lub sufitowy
przekątna 214 cm (84''), format 4:3, wymiary 128x171 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 122x165 cm
POP manualny ścienny lub sufitowy
przekątna 254 cm (100''), format 4:3, wymiary 153x203 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 145x195 cm
POP manualny ścienny lub sufitowy
przekątna 304,8 cm (120''), format 4:3, wymiary 183x244 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 175x236 cm

EMP1014/43

108 x 147

363,17 zł.

EMP1216/43

122 x 165

450,35 zł.

EMP1419/43

145 x 195

594,50 zł.

EMP1723/43

175 x 236

776,40 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
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Ekrany PROFI manual (d):

 Wysokiej jakości ekran projekcyjny dla małej i średniej wielkości pomieszczeń.
 Perfekcyjnie płaska powierzchnia dzięki zastosowaniu wałka o dużej średnicy i silnego mechanizmu
sprężynowego.
 Materiał matowy biały z czarnym marginesem w celu uzyskania lepszego kontrastu.
 Wysokość regulowana dzięki systemowi blokowania.
Od ekranu manualnego POP różni się jednie formatem ekranu (1:1), nieco większą kasetą na rolkę
zwijającą oraz sprężyną dostosowaną do dłuższego materiału ekranu.
W zestawie: elementy montażowe.

PROFI manualny ścienny
przekątna 215 cm (85''), format 1:1
PROFI manualny ścienny
przekątna 249 cm (98''), format 1:1
PROFI manualny ścienny
przekątna 279 cm (110''), format 1:1
PROFI manualny ścienny
przekątna 340 cm (134''), format 1:1

EMPR1515R

147 x 147

444,30 zł.

EMPR1818R

177 x 177

566,01 zł.

EMPR2020R

199 x 199

718,15 zł.

EMPR2424R

240 x 240

845,88 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

Strona 8 z 17

Ceny z VAT

Ekrany ECO manual (d):

Eco manualny
Ręcznie rozwijany. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem
wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm
zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału
przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed
uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia.

147×147

EMPR1515R/ECO

337,03 zł.

173×173

EMPR1818R/ECO

462,05 zł.

165×122

EMP1216/43/ECO

374,89 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
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Ekrany AVTEK (v):
Seria manualnych ekranów projekcyjnych AVTek przeznaczona jest do zastosowań
biznesowych, dla sektora edukacyjnego oraz klasycznych instalacji domowych.
Manualne ekrany projekcyjne AVTek to szeroki wybór formatów: 1:1, 4:3, 16:9.
Ekrany manualne AVTek zapewniają wysoki komfort prowadzenia prezentacji. Konstrukcja
ekranu została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
Elegancka kaseta wykonana jest z trwałego metalu, w kolorze białym, gwarantując
użytkownikowi możliwość dopasowania do każdego wnętrza. Powierzchnia ekranu
pozostaje gładka i nie ulega pofałdowaniom dzięki wykonanej ze specjalengo tworzywa
belce napinającej. Mechanizm zwijający ekranu posiada napęd sprężynowy, który cechuje
lekka i płynna praca.
Montaż ekranów odbywa się przy pomocy specjalnych uchwytów mocujących, dołączonych
do zestawu. Obudowa posiada mocowania naścienne i sufitowe, które po zawieszeniu
ekranu pozostają niewidoczne.
Matt White: uniwersalna, biała powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego
oświetlenia. Zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal prezentacyjnych,
szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się
z tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75o (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.
Matt Grey: uniwersalna, szara powierzchnia, do projekcji przedniej o wysokim kontraście
obrazu. Umożliwia uzyskanie obrazu o “żywych kolorach” oraz różnych odcieni szarości.
Szczególnie polecana do kina domowego oraz, przy sygnale video. Przeznaczona do
współpracy z projektorami LCD i DLP o wyższej sile światła (pow. 1200 ANSI lumen).
Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu. Duży kąt
oglądalności 75o (R/L). Współczynnik odbicia 0.8.

Wall Standard








Obudowa metalowa w kolorze białym
Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna)
Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem
Regulacja wysokości dolnej krawędzi
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
Model

Wymiary
(cm)

Obraz
(cm)

Format

Powierzchnia

Cena

Wall Standard 175
Wall Standard 200

175x175
200x200

175x175
200x200

1:1
1:1

Matt White
Matt White

327,00 zł.
368,00 zł.
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Video









Obudowa metalowa w kolorze białym
Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem
Regulacja wysokości dolnej krawędzi
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza
Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu

Model

Wymiary
(cm)

Video 175
Video 200
Video 240
Video 280

175x175
200x200
240x200
280x212.5

Obraz
(cm)

Format

Powierzchnia

Czarne
ramki

Cena

175x127.5
195x146.3
230x172.5
270x202.5

4:3
4:3
4:3
4:3

Matt White
Matt White
Matt White
Matt White

2.5 cm (prawa/lewa)
2.5 cm (prawa/lewa)
2.5 cm (prawa/lewa)
2.5 cm (prawa/lewa)

317,00 zł.
349,00 zł.
520,00 zł.
745,00 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
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EKRANY DO ZAWIESZENIA – ELEKTRYCZNIE ZWIJANE:
Ekrany PROFI (d):

 profesjonalny, elektryczny, ekran projekcyjny, cichy mechanizm z 3-letnią gwarancja
 materiał biały matowy, automatyczne zatrzymywanie rozwijania i zwijania ekranu
 łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie
 pilot zdalnego sterowania w zestawie
Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie.
Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu
dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo cichy
mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota
radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie
powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem
względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo
wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. Napięcie 230 V / 50 Hz
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.
PROFI elektryczny ścienny lub sufitowy
przekątna 190 cm (75''),format 4:3, wymiary 114x153 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 108x147 cm
PROFI elektryczny ścienny lub sufitowy
przekątna 214 cm (84''), format 4:3, wymiary 128x171 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 122x165 cm
PROFI elektryczny ścienny lub sufitowy
przekątna 254 cm (100''), format 4:3, wymiary 153x203 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 145x195 cm
PROFI elektryczny ścienny lub sufitowy
przekątna 304,8 cm (120''), format 4:3, wymiary 183x244 cm,
powierzchnia użytkowa ekranu 175x236 cm
PROFI elektryczny
przekątna 249 cm (98''), format 1:1

EEP1014/43

108 x 147

1.170,26 zł.

EEP1216/43

122 x 165

1.267,75 zł.

EEP1419/43

145 x 195

1.462,81 zł.

EEP1723/43

175 x 236

1.756,37 zł.

EEP1818R

177 x 177

975,91 zł.

Strona 12 z 17

PROFI elektryczny
przekątna 279 cm (110''), format 1:1

EEP2020R

199 x 199

Ceny zzł.
VAT
1.462,81

PROFI elektryczny
przekątna 340 cm (134''), format 1:1

EEP2424R

240 x 240

1.755,37 zł.

PROFI elektryczny
przekątna 427 cm (168''), format 1:1

EEP3030R

301 x 301

3.510,75 zł.

Ekrany AVTEK (v):

Format obrazu 4:3
Ekran rozwijany elektrycznie
Technologia Plug’n’Play
Sterowanie na kablu (bezprzewodowe jako opcja)
 Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White
Obudowa metalowa w kolorze białym
 Czarna ramka zwiększa kontrast oglądanego obrazu
 Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
 Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
 Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
 Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu do prądu
 Płynne rozwijanie ekranu zapewnia silnik synchroniczny typu 60KTYZ-C
 Sterowanie na przewodzie (opcjonalne bezprzewodowe)
Matt White: uniwersalna, biała, trójwarstwowa powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego
oświetlenia, czarny tył. Powierzchnia zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal
prezentacyjnych, szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym
się z tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75o (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.
Model

Wymiary
(cm)

Powierzchnia

Cena

Wall Electric 180
Wall Electric 200
Wall Electric 240

180x135
200x150
240x180

Matt White
Matt White
Matt White

656,00 zł.
772,00 zł.
797,00 zł.
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Ekrany AVTEK (v):

Seria elektrycznych ekranów projekcyjnych AVTek przeznaczona jest do zastosowań
biznesowych, dla sektora edukacyjnego oraz klasycznych instalacji domowych.
Ekrany elektryczne AVTek zapewniają wysoki komfort prowadzenia prezentacji. Działają w
oparciu o technologię Plug’n’Play – ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu
zasilania. Ekrany wyposażone są standardowo w zdalne sterowanie bezprzewodowe, z pilotem
wykorzystującym fale radiowe. Dodatkowo posiadają tradycyjne sterowanie naścienne.
Konstrukcja ekranu została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających
użytkownikach. Elegancka kaseta wykonana jest z trwałego metalu, w kolorze białym,
gwarantując użytkownikowi możliwość dopasowania do każdego wnętrza. Powierzchnia
ekranu pozostaje gładka i nie ulega pofałdowaniom dzięki wykonanej ze specjalnego tworzywa
belce napinającej. Mechanizm zwijający ekranu cechuje bezgłośna i płynna praca.
Montaż ekranów odbywa się przy pomocy specjalnych uchwytów mocujących, dołączonych do
zestawu.
Obudowa posiada mocowania naścienne, które po zawieszeniu ekranu pozostają niewidoczne.
Matt White: uniwersalna, biała powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego
oświetlenia. Zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal prezentacyjnych,
szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się z
tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75o (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.











Obudowa metalowa Magnum w kolorze białym o kwadratowym przekroju
Płaska powierzchnia dolna idealna do zabudowy w podwieszanych sufitach
Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
Płynna, cicha praca silnika tubowego typu 35-6/28
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza
Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu
Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu
do prądu
Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (typu A-OK) w zestawie
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Model

Business Electric
200
Business Electric
240
Business Electric
270
Business Electric
300 P

Wymiary
(cm)

Obraz
(cm)

Powierzchnia

Czarne
ramki

200x200 190x118,7

Matt White

po 5 cm z obu stron

240x200 230x143,7

Matt White

po 5 cm z obu stron

270x220 260x162,5

Matt White

po 5 cm z obu stron

300x227 290x181,2

Matt White

po 5 cm z obu stron

Top
(cm.)

Cena

76,3

1.236,00 zł.

51,3

1.366,00 zł.

52,5

1.482,00 zł.

41,3

1.785,00 zł.

Folie projekcyjne VIKUITI (a):

Vikuiti to technologia tworzenia ekranów o dowolnych kształtach i rozmiarach, generująca
jasny i ostry obraz w najwyższej rozdzielczości, niezależnie od kąta patrzenia i o każdej porze
dnia i nocy – także przy intensywnym oświetleniu zewnętrznym. Folia ta nadaje się do
pokrycia wielkoformatowych powierzchni, można wycinać w niej dowolne kształty, a każda
przezroczysta powierzchnia może być dla niej ekranem. Opatentowana przez 3M technologia
sprawia, że obraz z rzutnika pada na przezroczystą powierzchnię zza ekranu.
Daje to nieograniczone możliwości projekcji obrazu wewnątrz budynków lub w plenerze.
Oferuje za niższą cenę jakość wyższą niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Folia sprzedawana
jest w rolkach i naklejana na powierzchnię na mokro. Potem można ją łatwo usunąć, nie
niszcząc powierzchni, do której była przymocowana.
FOLIA PROJEKCYJNA
Folia projekcyjna do projekcji wstecznej to idealne rozwiązanie w instalacjach gdzie nie ma
miejsca na montaż ekranów. Funkcję ekranu spełnia folia naklejona na szkło lub plexi. Dzięki
swoim właściwościom może być montowana np. w witrynach sklepowych o dowolnym
kształcie i formacie.
Cena brutto
Max szer.
Min wartość zamówienia
za m2
1,5m
1,5m2
Na telefon

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
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ZADZWOŃ PO AKTUALNĄ PROMOCJĘ LUB WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ

www.bismw.com.pl

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
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
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