
  

 

 

OFERTA  
KASETKI NA PIENIĄDZE 
 

 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 
 



Ceny z VAT 
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                         K A S E T K I    N A   P I E N I Ą D Z E    

 

 
                                                

  
- Kaseta metalowa na pieniądze TG-10WL kolor szary RAL 7035  187,00 zł. 

Wysokość zewnętrzna [mm] 70 

Szerokość zewnętrzna [mm] 250 

Głębokość zewnętrzna 210 

Waga 2.2 

Zamek cylindryczny tak 

Dno Pojedyncze 

Wkład na bilon pl rolkowy 
 

 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm 

 Zamek cylindryczny 

 Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy,  

umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej  

 Otwory montażowe 

 

   
- Kaseta metalowa z pojedynczym dnem TG-11WL     196,00 zł. 

Wysokość zewnętrzna [mm] 70 

Szerokość zewnętrzna [mm] 250 

Głębokość zewnętrzna 210 

Waga 2.2 

Zamek cylindryczny tak 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm 

 Zamek cylindryczny 

 Z wkładem na bilon - rolkowym 

 Otwory montażowe 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 3 z 7 

 

 

 

 

 
- Kasety metalowe z podwójnym dnem TG-6PŚR     248,00 zł. 
Kolor Szary - RAL 7035 

Wysokość zewnętrzna [mm] 100 

Szerokość zewnętrzna [mm] 250 

Głębokość zewnętrzna 170 

Waga 3.3 

Dno Podwójne 

Wkład na bilon pl rolkowy 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-2,0 mm 

 Zamek cylindryczny patentowy z mechanizmem ryglowym 

 Wkład na bilon 

 Uchwyt metalowy 

 Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy,  

umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej 

 Otwory montażowe w drugim dnie 

 

    
- Kasety metalowe z pojedynczym dnemTG-5PN     248,00 zł. 

Wysokość zewnętrzna [mm] 100 

Szerokość zewnętrzna [mm] 300 

Głębokość zewnętrzna 200 

Waga 2.6 

Zamek cylind. tak 

Dno Pojedyncze 

Wkład na bilon pl przegródkowy 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm 

 Zamek cylindryczny 

 Z wkładem na bilon - przegródkowym 

 Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy,  

umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej 

 Otwory montażowe 

 



Ceny z VAT 
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- Kasety metalowe z podwójnym dnem TG-5PN-”B”     273,00 zł. 

Wysokość zewnętrzna [mm] 100 

Szerokość zewnętrzna [mm] 300 

Głębokość zewnętrzna 200 

Waga 2.6 

Zamek cylindryczny tak 

Dno Podwójne 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm 

 Zamek cylindryczny 

 Uchwyt plastikowy 

 Możliwość mocowania do podłoża 

 

 
- Kasety metalowe z podwójnym dnem TG-1P      299,00 zł. 

Wysokość zewnętrzna [mm] 120 

Szerokość zewnętrzna [mm] 300 

Głębokość zewnętrzna 200 

Waga 4.3 

Zamek cylindryczny tak 

Dno Podwójne 

Wkład na bilon pl rolkowo-liczący 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-2,0 mm 

 Zamek cylindryczny patentowy z mechanizmem ryglowym 

 Wkład na bilon 

 Uchwyt metalowy 

 Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy,  

umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej 

 Otwory montażowe w drugim dnie 

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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- Kasety metalowe z podwójnym dnemTG-1PB      343,00 zł. 

Kolor Szary - RAL 7035 

Wysokość zewnętrzna [mm] 120 

Szerokość zewnętrzna [mm] 300 

Głębokość zewnętrzna 200 

Waga 9.2 

Dno Podwójne 

Wkład na bilon pl rolkowo-liczący 

 Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

 Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów  

i papierów wartościowych 

 Wykonane z blachy 0,8-2,0 mm 

 Zamek cylindryczny patentowy z mechanizmem ryglowym 

 Wkład na bilon 

 Uchwyt metalowy 

 Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy,  

umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej  

 Otwory montażowe w drugim dnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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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 marca 2020 r.        

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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