OFERTA
GILOTYNY I TRYMERY

SPIS TREŚCI:
STRONA 2 - GILOTYNY
STRONA 2 - TRYMERY

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

GILOTYNY I TRYMERY
Gilotyny:

Gilotyna Rexel ClassicCut CL100
Długość cięcie: 305 mm
Format A4
Tnie do 10 kartek jednocześnie
Blat z tworzywa ABS
Akrylowa osłona noża
Samoostrzące ostrze z możliwością blokady
Waga: 1.35 kg
2 lata gwarancji

323,22 zł.

Trymery:

Trymer Rexel SmartCut A425 Pro 4w1
Prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką metryczną i calową –
ułatwienie wyrównywania papieru
Unikalny nóż obrotowy 4 w 1, zapewniający możliwość cięcia w linii prostej, w linii
falistej, perforacji lub składania kartki
Noże wymienne – można je wymienić w łatwy i bezpieczny sposób
Trwała podstawa metalowa – idealna do wymagających środowisk pracy
Transparentna prowadnica krawędzi – automatycznie przytrzymuje papier podczas przycinania
Dwukierunkowe cięcie – możliwość wykonywania ruchów posuwisto-zwrotnych: oszczędność
czasu przy przycinaniu
Długość cięcia: 320 mm
Gwarancja: 2 lata

448,96 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 lipca 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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