
  

 
 

OFERTA  
GABINET LEKARSKI  
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
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 
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Meble w standardzie w kolorze buk  
 

  
       BUK  R 5113          

           

Dopłata 10 % - meble w kolorze olcha, dąb sonoma, dąb lancelot, popiel, biały  
 

               
       OLCHA  R 4647         DĄB SONOMA 20128   DĄB LANCELOT 20027     

                                        
    SZARY 12190 MP                       BIAŁY           

         

Pozostałe kolory – wycena na zapytanie  

 

Kolorowa obrzeżówka – dopłata  31,00  zł.  
 

Meble wykonane są z płyt meblowych firmy KRONOSPAN  

Pełna oferta kolorów – kliknij poniżej: 

PŁYTY  MEBLOWE  -  KOLORY  I  STRUKTURY  

 

 
                     wys. x szer. x głęb. (w mm.)  

 
- Szafa częściowo przeszklona           1860 x 800 x 380             1.105,36 zł.  

 

 
- Szafa przeszklona                            1860 x 800 x 380             1.418,60 zł.  

 

 

 

https://strefaplyt.pl/p/dla-meblarstwa-plyty-meblowe,46
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- Szafa ubraniowa z przegrodą po środku   1860 x 800 x 600            1.179,16 zł.  

 

 
- Szafa           ½ ubraniowa, ½ z półkami  1860 x 800 x 600            1.344,80 zł.  

         lub z wysuwanym wieszakiem  1860 x 800 x 380            1.105,36 zł.  

 

 
- Szafka z 1 półką zamykana           810 x 800 x 380      552,68 zł.  

 

Są to tylko przykłady szaf – szeroka oferta w cenniku  

                              Regały i segmenty OLA  
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- Biurko 1-szafkowe   szer. 1100, głęb. 590, wys. 760     682,24 zł.  

 

 

- Biurko 3-szufladkowe  szer. 1100, głęb. 590, wys. 760            774,08 zł.  

  
- Krzesło ISO            217,71 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

 
- Krzesło ISO CR           257,07 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

  
- Taboret GOLIAT TSO2 (i)         382,53 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

 
- Krzesło PERFECT  PROFIL TS02 GTP2       403,44 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 
 

 

Są to tylko przykłady krzeseł - szeroka oferta w cenniku: 
     

  krzesła, fotele i kanapy tapicerowane  
 

                krzesła i fotele tapicerowane obrotowe 
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TKANINA  DO  WYBORU  krzeseł, fotela i taboretu ze strony 5 
 

Tapicerka (skaj) Imitation Leather  

 

 

 
Tapicerka Micro  

 

Tapicerka Oban  
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           Tapicerka:    seledyn  zielony  biały  niebieski   kremowy  bordowy   

- Leżanka – stelaż biały, skay kolor do wyboru       954,00 zł.  

KOZETKA lekarska niezbędne wyposażenie gabinetów lekarskich.  Kozetka  

o solidnej i stabilnej, metalowej konstrukcji pokrytej lakierem proszkowym skutecznie  

zabezpieczającym przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Może służyć jako stół  

rehabilitacyjny, a także jako leżanka do drobnych zabiegów medycznych. Leże kozetki  

lekarskiej obite tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem tworzywowym, łatwo  

zmywalnym, odpornym na działanie środków myjących. Została wyposażona zagłówek  

o regulowanej wysokości i w uchwyt na podkłady jednorazowe.  

Właściwości kozetki: 

- kozetka lekarska, gabinetowa, rehabilitacyjna 

- szeroka gama kolorów obić  

- konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym białym 

- dł. 1850, szer. 550, wys. 500 mm  

- dopuszczalne obciążenie 170 kg,  

- kąt regulacji zagłówka -90 do +35. 

 
 

                                          
           Tapicerka:    seledyn  zielony  biały  niebieski   kremowy  bordowy   

- Leżanka – stelaż biały, skay kolor do wyboru                  1.076,00 zł.  

Kozetki lekarskie dzięki swojej uniwersalnej budowie mogą pełnić rolę leżanki lub stołu  

do rehabilitacji. Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na bezpieczną i wygodną 

eksploatację. 

W produkcji zastosowano materiały dobrej jakości zapewniające trwałość, estetyczny wygląd  

i łatwe utrzymanie czystości. 

Stalowa konstrukcja kozetki pokryta jest powłoką wykonaną w technologii proszkowej co zapewnia 

odporność na uszkodzenia mechaniczne, na korozję i estetyczny wygląd. Leże i wezgłowie jest  

wykonane z wytrzymałej płyty pokrytej tapicerką z pianki poliuretanowi, obitej odpornym  

tworzywem skóropodobnym umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, w szerokiej gamie 

kolorystycznej. Wezgłowie z regulowanym kątem pochylenia wyposażone jest w uchwyt na  

podkłady jednorazowe w roli. 

Całkowita szerokość, mm           550 

Całkowita długość, mm              1880 

Całkowita wysokość, mm           510 

Kąt nachylenia wezgłowia,         +/- 40° 

Masa stołu, kg                             27 

Dopuszczalne obciążenia, kg      120  
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- Parawan pojedynczy – stelaż biały, materiał biały lub zielony             648,00 zł. 

Rozmiary: H=1900 S=1000 
 

 
 

- Parawan podwójny – stelaż biały, materiał biały lub zielony             924,00 zł. 

Rozmiary: H=1900 S=1900 
 

 
- Parawan potrójny – stelaż biały, materiał biały lub zielony                    1.128,00 zł. 

Rozmiary: H=1640 S=2100 
 

 
- Parawan P-01                   624,00 zł. 

- Parawan P-02                   700,00 zł. 
• metalowy szkielet lakierowany proszkowo dostępne w 2 wersjach: na kółkach (P-01), 

na stopkach (P-02) 

• możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków tworzywowych 
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- Stolik zabiegowy – stelaż biały, blaty szklane                   1.172,00 zł. 

Stoliki zabiegowe: • metalowy szkielet lakierowany proszkowo • 2 szklane półki  

• uchylne dwie miski z tworzywowa • 4 kółka jezdne 
 

 
- Stolik zabiegowy – stelaż biały, blaty malowane proszkowo                1.172,00 zł. 

Stoliki zabiegowe: • metalowy szkielet lakierowany proszkowo • 2 metalowe półki  

• uchylne dwie miski z tworzywowa • 4 kółka jezdne 

 

 
Stolik zabiegowy – stelaż biały z szufladą                    1.508,00 zł. 

Stoliki zabiegowe: • metalowy szkielet lakierowany proszkowo • wyjmowane 2 tace  

nierdzewne • szuflada na prowadnicach rolkowych • 4 kółka jezdne 

 

 
Stolik zabiegowy – stelaż biały z 3 półkami malowanymi proszkowo     960,00 zł. 

Stoliki zabiegowe: • metalowy szkielet lakierowany proszkowo • 3 metalowe półki  

nierdzewne • 4 kółka jezdne 

 

 
Stolik do narzędzi regulowany  – stelaż biały z 1 półką malowaną proszkowo    960,00 zł. 

Stoliki do narzędzi : • metalowy szkielet lakierowany proszkowo • 1 metalowa półka 

nierdzewna • 4 kółka jezdne 
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Waga elektroniczna ze wzrostomierzem                                                   2.480,00 zł. 
Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta w zakresie do 200cm. 

Obciążenie maksymalne: 60/150 kg 

Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe 

Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) 

Wyrób medyczny. Waga legalizowana. 

 

 
W naszej firmie zakupisz także lodówkę – różne wielkości oraz  
meble pod wymiar – przykład szafka do lodówki  

 

 
  

Cena szafki (bez lodówki) – w zależności od wymiarów lodówki     od    850,00 zł.  
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Kolory RAL mebli metalowych: 

 
 

 

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:  
- korpus i fronty w jednym kolorze 

- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze  
Inne opcje za dopłatą.  
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Meble lekarskie metalowe: 

 

 
Szafy lekarskie Sml 

 

 WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

 

CENA 

brutto 

 

OPIS 

 
Sml 101 

 

 

1800 x 600 x 435 

 

 

 

 

2.071,32 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. 

 

 
Sml 111 

 

 

1890 x 600 x 435 

 

 

 

 

2.389,89 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka 

zamontowane do szafy umożliwiają łatwe 

przemieszczanie.  

 

 
Sml 112 

 

 

1800 x 800 x 435 

 

 

2.579,31 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. 
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Sml 102 

 

 

1890 x 800 x 435 

 

 

3.099,60 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka 

zamontowane do szafy umożliwiają łatwe 

przemieszczanie. 

 

 
Sml 103 

 

 

1800x1000x435 

 

 

3.067,62 zł.  

 

 

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach.  

 

 
Sml 113 

 

 

1890x1000x435 

 

 

3.354,21 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka 

zamontowane do szafy umożliwiają łatwe 

przemieszczanie. 

 

 
Sml 114 

 

 

1800 x 800 x 435 

 

 

2.521,50 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna 

półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.  

 

 
Sml 104 

 

 

1890 x 800 x 435 

 

 

3.038,10 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze 

szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 

drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna 

półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. 

Kółka zamontowane do szafy umożliwiają 

łatwe przemieszczanie. 
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Sml 115 

 

 

1800 x 800 x 435 

 

 

2.783,49 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki 

wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem 

zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch 

punktach.  

 
Sml 105 

 

 

1890 x 800 x 435 

 

 

3.312,39 zł.  

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. 

Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki 

wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem 

zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch 

punktach. Kółka zamontowane do szafy 

umożliwiają łatwe przemieszczanie.  

 

 
Podstawa 

PSUM 

31060101 

PSUM 

32060101 

PSUM 

33060101 

 

 

 

 
140 x 600 x 434 

 

140 x 800 x 434 

 

140 x 1000 x 434 

 

 

 

 
293,97 zł.  

 

332,10 zł.  

 

366,54 zł.  

Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z 

kształtownika zamkniętego czworokątnego. 

Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w 

stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 15 z 30 

 

 

 

 
 

 

Pozostałe meble metalowe: 

 

 WYMIARY 

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

 

CENA 

brutto 

 

OPIS 

 

 
Bim 212s 

 

 

740-770 x 1200 x 600 

 

 

 

 

2.710,92 zł.  

Biurko lekarskie. Kontenerek biurka 

zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych 

do formatów na karty chorób pacjentów. 

 

 

 
Szl 101 

 

 

500 x 400 x 250 

 

 

683,88 zł.  

Szafka wisząca z jednymi drzwiami z 

uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, 

wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. 

 

 
         Szl 102 

 Szl 103 

 

 

 

 

500 x 800 x 250 

500 x 1000 x 250 

   

 

 

 

892,98 zł.  

958,17 zł.  

Szafka wisząca z drzwiami  przesuwnymi. 

Drzwi i półki wykonane ze szkła. 

 
Szp 1 

 

 

 

800 x 420 x 420 

 

 

1.079,94 zł.  

Szafka przyłóżkowa wyposażona w: 

- szufladę na prowadnicach rolkowych 

- blat 

- szafkę z uchwytem 
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Szl 201 

 

 

800 x 610 x 420 

 

 

1.810,56 zł.  

Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, 

w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask 

magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i 

szafka otwierają się z obu stron. Blaty z 

powłoką melaminową białą. Kółka 

umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a 

blokada dwóch z nich zabezpiecza przed 

niepożądanym przemieszczaniem się szafki. 

Blat z regulowaną wysokością położenia oraz 

możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i 

położenia.  

 

 

 
         Stl 101 

Stl 103 

 

 

 

 
 

880 x 1000 x 600 

880 x 1400 x 600 

 

 

 

 
 

1.257,06 zł.  

1.460,01 zł.  

Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili 

metalowych. Kółka przy nogach stolików 

umożliwiają przemieszczanie stolika i 

ustawianie go w dowolnym miejscu. 

Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z 

blokadą, zabezpieczającą przed 

przemieszczaniem się stolika.  

 

 
        Stl 102 

        Stl 104 

 

 

 

 
 

880 x 1000 x 600 

880 x 1400 x 600 

 

 

 
 

 

 1.333,32 zł.  

1.552,26 zł.  

Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili 

metalowych. Kółka przy nogach stolików 

umożliwiają przemieszczanie stolika i 

ustawianie go w dowolnym miejscu. 

Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z 

blokadą, zabezpieczającą przed 

przemieszczaniem się stolika. 

 

 
Stl 201 

 

 

920-1380 x 400 x 600 
 

   769,98 zł.  

Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili 

metalowych. Kółka przy nogach stolika 

umożliwiają przemieszczanie stolika i 

ustawianie go w dowolnym miejscu. 

Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z 

blokadą, zabezpieczającą przed 

przemieszczaniem się stolika. Wysokość 

stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 

mm. 
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na zdjęciu z szafką której nie ma w sprzedaży  

 
 

 

Biurko „ALICJA” 
 

 
OZNACZENIE 

WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

CENA 

Brutto 

OPIS 

      

 

Zbm 304 740 x 1800 x 800 2.622,36 zł.  Stół – biurko jednostanowiskowe, 

posiada zaokrąglony blat, 

estetyczny i zgrabny kształt nogi. 

Stelaż wykonany ze stalowych 

profili zamkniętych, ze stopkami 

wyrównującymi wysokość. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szk 201st 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) 

x 330 x 585 
1.364,07 zł. Korpus szafki wykonany z 

blachy stalowej gr. 0,8-1,5 

mm, fronty szuflad z blachy 

gr. 1,0 mm, pozostałe części 

szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 

Szuflada przystosowana do 

teczek zawieszkowych 

(format A4 poziomo) na 

prowadnicach kulkowych o 

podwójnym wysuwie i  z 

zabezpieczeniem przed 

wypadaniem. Centralne 

ryglowanie szuflad. 

Maksymalny wymiar 

przechowywanego 

dokumentu 275 x 328 mm. 

Maksymalne obciążenie 

szuflady 50 kg. 
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Szk 301st 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) 

x 330 x 585 
1.681,41 zł. Korpus szafki wykonany z 

blachy stalowej gr. 0,8-1,5 

mm, fronty szuflad z blachy 

gr. 1,0 mm, pozostałe części 

szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 

Szuflada przystosowana do 

teczek zawieszkowych 

(format A4 poziomo) na 

prowadnicach kulkowych o 

podwójnym wysuwie i  z 

zabezpieczeniem przed 

wypadaniem. Centralne 

ryglowanie szuflad. 

Maksymalny wymiar 

przechowywanego 

dokumentu 275 x 328 mm. 

Maksymalne obciążenie 

szuflady 50 kg. 

 

 

 

Szk 301/5 

st 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) 

x 330 x 585 
2.072,55 zł. 5-szufladowa szafka 

kartotekowa. Korpus szafki 

wykonany z blachy stalowej 

gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 

blachy gr. 1,0 mm,  

pozostałe części szuflad z 

blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 

przystosowana do teczek 

zawieszkowych (format A4 

poziomo) na prowadnicach 

kulkowych o pełnym 

wysuwie, z zabezpieczeniem 

przed wypadaniem. 

Centralne ryglowanie 

szuflad. Maksymalny 

wymiar przechowywanego 

dokumentu 275 x 328 mm. 

Maksymalne obciążenie 

szuflady 50 kg. 

 

 

Są to tylko przykłady szafek kartotekowych – szeroka oferta   

w cenniku:   szafki kartotekowe  
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Sbm 202 M lx 

 

 

Sbm 203 M lx 

 

 

Sbm 212 M lx 

1990 x 800 x 435 

 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

1.419,42 zł. 

 

 

1.565,79 zł.  

 

 

1.744,14 zł.  

Szafa wykonana z blachy 

stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi 

skrzydłowe ze schowanymi 

zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem 

zabezpieczającym w 2 pkt. 

Szafa posiada cztery 

przestawne półki co 25 mm 

± 3 pozycje od środkowego 

położenia. Rozstaw między 

środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

 

 

        Regały zamknięte bez drzwi  

 

RZ 202 lx 

 

 

RZ 203 lx 

 

 

RZ 212 lx 

1990 x 800 x 435 

 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

1.118,07 zł.  

 

 

1.248,45 zł.  

 

 

1.380,06 zł.  

Regał zamknięty wykonany z 

blachy stalowej gr. 0,7 mm. 

Posiada cztery przestawne półki co 

25 mm ± 3 pozycje od środkowego 

położenia. Rozstaw między 

środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

 

Są to tylko przykłady szaf i regałów aktowych – szeroka oferta   

w cenniku:   szafy metalowe na akta 

http://www.bismw.com.pl/pliki/SZAFY%20METALOWE%20NA%20AKTA.pdf
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Meble z blachy kwasoodpornej: 

 

 WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x dł. 

CENA 

bruto 

OPIS 

 

911-1370 x 460 x 630 1.621,14 zł. Stolik do instrumentowania. Podnoszony i 

opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) 

ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 

400 mm. Blat obrotowy z możliwością 

unieruchomienia w każdej pozycji. 

Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg.  

 

880 x 1400 x 600 2.981,52 zł.  Stolik zabiegowy przeznaczony również do 

przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, 

leków i innych przyrządów na blokach 

operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach 

zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.  

 

840 x 770 x 600 4.611,27 zł. Szafka anestezjologiczna, wyposażona w 

stojak do płynów infuzyjnych o 

regulowanej wysokości w zakresie od 

1300-2100 mm 

 

1360-2340 x 575 x 

575 
1.325,94 zł.  Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w 

całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa 

pięcioramienna, część górna wyposażona w 

4 haki wykonane z prętów 

kwasoodpornych. Regulacja wysokości w 

zakresie 1360-2340 mm. 

 

430 x 500 x 650 2.011,05 zł.  Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w 

całości ze stali nierdzewnej. Stopnie 

pokryte taśmą przeciw-poślizgową 

(wykonaną z materiału trudnościeralnego, 

odpornego na wodę, oleje, promienie UV). 

Podesty zapewniają ergonomiczne warunki 

pracy podczas zabiegów. 
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W ofercie posiadamy także  

 drobny sprzęt medyczny  

 apteczki 

 instrukcje BHP 

 

 
 

Poniżej tylko przykłady naszej oferty. 

Jeżeli nie znaleziony został asortyment którym 

jesteście Państwo zainteresowani – prosimy o kontakt 

z nami.  

 
 

 
- Ciśnieniomierz OMRON M1 Compact półautomatyczny    cena na zapytanie   

OMRON M1 Compact, jest półautomatycznym ciśnieniomierzem naramiennym.  

Zasilany jest z 4 baterii, które powinny wystarczyć na ok. 1500 pomiarów. Wyniki pomiarów  

wyświetlane są na wyświetlaczu LCD. Aparat pamięć 14 ostatnich pomiarów z datą i czasem ich 

dokonania. Migająca specjalna ikona na wyświetlaczu informuje użytkownika o niskim poziomie  

baterii. Po 5 minutach ciśnieniomierz wyłącza się automatycznie. Aparat ma 3-letnią gwarancję. 

 

 
- Ciśnieniomierz automatyczny naramienny OMRON M2     cena na zapytanie   

OMRON M2 jest automatycznym ciśnieniomierzem z pamięcią 21 pomiarów, zapisywanych 

automatycznie z datą i godziną. Ciśnieniomierz zasilany jest przez 4 - baterie / załączone  

w zestawie/ lub zasilacz sieciowy, który można opcjonalnie zakupić. Aparat posiada funkcję 

automatycznego wyłączenia po 5 minutach bezczynności. Aparat ma 3-letnią gwarancję. 
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- Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M3      cena na zapytanie   

OMRON M3 jest w pełni automatycznym ciśnieniomierzem naramiennym z pamięcią 60  

pomiarów zapisywanych automatycznie z datą i godziną pomiaru. Posiada możliwość  

wykrywania nieregularnej pracy serca / arytmii /. Zasilany jest przez 4 baterie / w wyposażeniu  

/ które wystarczają na ok. 1500 pomiarów lub zakupiony opcjonalnie zasilacz sieciowy.  

OMRON M3 ma funkcję automatycznego wyłączania po 5 minutach bezczynności. Specjalne  

ikony na wyświetlaczu informują o wyczerpujących się bateriach oraz o ich całkowitym  

wyczerpaniu. OMRON M3 to jeden z najpopularniejszych ciśnieniomierzy z 3-letnią gwarancją. 

 

 
- Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M6 Comfort     cena na zapytanie   

OMRON M6 jest w pełni automatycznym ciśnieniomierzem naramiennym posiadającym  

pamięć o wielkości 90 pomiarów zapisywanych automatycznie z datą i godziną pomiaru.  

Aparat posiada możliwość wykrywania nieregularnej pracy serca / arytmii /. Zasilany jest  

przez 4-baterie lub zakupiony opcjonalnie zasilacz sieciowy. Ma funkcję automatycznego  

wyłączania po 5 minutach bezczynności. Specjalne ikony na wyświetlaczu informują  

o wyczerpaniu baterii. 3-letnia gwarancja. 

 

Dodatkowe wyposażenie:  

 

 
- Mankiet OMRON "S" 17-23 cm        cena na zapytanie   

 

 
- Mankiet OMRON 22-32 cm          cena na zapytanie   

 

 
- Mankiet OMRON 22-42 cm        cena na zapytanie   
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Apteczka 20               180,00 zł. 

  Szafka metalowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze białym. 

  Zamykana na klucz. 

  Uchwyty do zamocowania na ścianie. 

  Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat. 

  Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. 

  Apteczka spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. 

  Rodzaj opakowania : karton. 

Wyposażenie: 

1. Plaster na szpulce 5m x 2,5 cm – 1 szt. 

2. Zestaw plastrów – 14 szt. 

3. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 2 szt. 

4. Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm – 3 szt. 

5. Rękawiczki jednorazowe winylowe – 4 szt./ 2 pary 

6. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt. 

7. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm – 1 szt. 

8. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm – 1 szt. 

9. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 2 szt. 

10. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 1 szt. 

11. Kompres na rany 10 x 10 cm – 6 szt./3 opak. 

12. Chusta trójkątna – 2 szt. 

13. Koc termiczny – 1 szt. 

14. Nożyczki – 1 szt. 

15. Chusteczki nasączone – 2 szt. 

16. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt. 

17. Aparat do sztucznego oddychania – 1 szt.  

 

Pełna oferta apteczek w cenniku:  

apteczki  
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Apteczka turystyczna TYP T New     170,00 zł. 

 Torba wykonana z tkaniny wodoodpornej z elementem odblaskowym 

 Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat. 

 Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. 

 Apteczka spełnia wymagania norm Unii Europejskiej 

Wyposażenie: 

1. Plaster na szpatułce 5 m x 2,5 cm –  2 szt. 

2. Zestaw plastrów – 28 szt. 

3. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 4 szt. 

4. Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm – 6 szt. 

5. Rękawice jednorazowe winylowe – 8 szt./4 pary 

6. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm –  2 szt. 

7. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm –  2 szt. 

8. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm – 2 szt. 

9. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 4 szt. 

10. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 2 szt. 

11. Kompres na rany 10 x 10 cm – 12 szt./6 opak. 

12. Chusta trójkątna – 4 szt. 

13. Koc termiczny (ratunkowy) – 2 szt. 

14. Nożyczki – 2 szt. 

15. Chusteczki nasączone –  4 szt. 

16. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt. 

17. Aparat do sztucznego oddychania – 1 szt.  

 

Pełna oferta apteczek w cenniku:  

apteczki 
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Sakiewka życia         42,00 zł. 

Osobiste zabezpieczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy. Idealne jako gadżet firmowy  

z możliwością umieszczenia logotypu. Wymiary: 8,5x5x2,5 cm, Waga: 40 g 

Wyposażenie: 

1. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 

2. Rękawiczki nitrylowe 1 szt. 

3. Chusteczki do odkażania 1 szt. 

4. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 

5. Opakowanie 1 szt. 

 

 

 
Apteczka dla dzieci         82,00 zł. 

Apteczka w małej, kolorowej saszetce. Dzięki niej, dziecko może samo zaopatrzyć drobne  

skaleczenia czy otarcia. Uczy dziecko samodzielności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo  

swoje i innych. 

Wyposażenie: 

1. Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 cm 1 szt. 

2. Gaza opatrunkowa jałowa 5 x 5 cm 1 szt. 

3. Jałowy opatrunek wyspowy 5 x 7,2 cm 3 szt. 

4. Koc ratunkowy 210 x 160 cm 1 szt. 

5. Chusteczki do odkażania 4 szt. 

6. Nożyczki 1 szt. 

7. Opakowanie 1 szt.  
 

 

Pełna oferta apteczek w cenniku:  

apteczki 
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    Apteczka sportowa/szkolna      600,00 zł. 

Apteczka sportowa doskonale sprawdza się w szkołach, na salach gimnastycznych a także  

na innych obiektach sportowych. Wymiary: 62x30x12 cm, Waga: 2300 g 

 Wyposażenie: 

 1.Bandaż elastyczny 10 cm x 4 m 2 szt. 

2. Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m 3 szt. 

3. Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m 3szt. 

4. Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m 3 szt. 

5. Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm 2 szt. 

6. Gaza opatrunkowa jałowa 7 x 7 cm 2 szt. 

7. Gaza opatrunkowa jałowa 5 x 5 cm 2 szt. 

8. Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 1 szt. 

9.  Jałowy opatrunek wyspowy 5 x 7,2 cm 1 szt. 

10. Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm 1 szt. 

11. Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 szt. 

12. Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 szt. 

13. Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m 1 szt. 

14. Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm 1 szt. 

15. Siatka opatrunkowa CODOFIX 6 1 szt. 

16. Chusta trójkątna 2 szt. 

17.  Koc ratunkowy 210 x 160 cm 1 szt. 

18. Rękawiczki nitrylowe 2 pary 

19. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 

20. Kołnierz ortopedyczny 1 szt. 

21. Szyna Kramera 1 szt. 

22. Chusteczki do odkażania 20 szt. 

23. Agrafka 3 szt. 

24. Nożyczki 1 szt. 

25. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 

26. Opakowanie 1 szt. 

 

 

Pełna oferta apteczek w cenniku:  

apteczki 
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INSTRUKCJE: 

 
     - Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej     32,00 zł.   

     - Ratowanie osób porażonych prądem        32,00 zł.   

     - Wyposażenie apteczki          32,00 zł.    

     - Instrukcja obsługi apteczki         32,00 zł. 

     - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Sztuczne oddychanie metodą 

       usta – usta i masaż serca          32,00 zł.    

 

    
 

Instrukcja "Pierwsza Pomoc - Kacper" dla dzieci 

 

Instrukcja pierwszej pomocy dla najmłodszych z sympatyczną postacią Kacpra Ratownika,  

który ciekawy sposób zapoznaje dzieci ze sposobami udzielania pomocy poszkodowanym. 

Tablica przeznaczona dla przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. 

 

- Instrukcja "Pierwsza Pomoc - Kacper" dla dzieci – plakat   

41 x 28 cm (A3)  48,00 zł. 

68 x 48 cm (B2)  66,00 zł. 

98 x 68 cm (B1)  88,00 zł. 

 

- Instrukcja "Pierwsza Pomoc - Kacper" dla dzieci - plansza z PCV  

70 x 50 cm                      172,00 zł. 

100 x 70 cm                        284,00 zł. 

 

 

Pełna oferta instrukcji w cenniku:  

instrukcje 
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Są to tylko przykłady naszej oferty. 

Jeżeli nie znaleziony został asortyment którym jesteście Państwo 

zainteresowani – prosimy o kontakt z nami.  

 
 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który 

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
 

W ofercie przedstawione są tylko przykłady mebli. 
Realizujemy także meble pod wymiar. 

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

www.bismw.com.pl 
 
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 grudnia 2022 r.           

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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