
  

 
 

OFERTA  
KASY PANCERNE  
 

 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 Y    P A N C E R N E               

 

  
 

    
- Kasa pancerna KP 67 kl. II   zamek kluczowy klasy A   6.467,00 zł. 

- Kasa pancerna KP 67 kl. II   zamek szyfrowy  klasy A        cena na zapytanie 

- Kasa pancerna KP 67 kl. II   zamek elektroniczny Combogard    cena na zapytanie 

Pojemność 79 l 

Waga 100 kg 

Klasa produktu klasa II 

Zamek kluczowy kl. A 

Wymiary zew. [wysokość x szerokość x głębokość] 670 x 500 x 495 

Grubość korpusu 55 mm 

Grubość drzwi 80 mm 

Liczba rygli poziomych 4 

Liczba rygli pionowych 2 

Dodatkowe rygle TAK stały 

Średnica rygli 20 mm 

Konstrukcja wielopłaszczowa 

Rama antywłamaniowa NIE 

System progów przeciwogniowych NIE 

Liczba półek 1 

Mieści format A4 TAK 

Mieści laptopa TAK 

Możliwość przechowywania broni TAK 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

 wielowarstwowa konstrukcja stalowa korpusu i drzwi  

 rozbudowany system ryglowy w postaci rygli poziomych oraz rygla stałego,  

dodatkowy rygiel pionowy dostępny w II klasie bezpieczeństwa 

 grubości korpusu 55 mm, grubość drzwi 80 mm 

 kąt otwarcia drzwi 200 st. 

 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II klasie bezpieczeństwa 

 atestowany zamek: elektroniczny Combogard lub kluczowy klasy A  

 możliwość  ubezpieczenia  sejfu do wartości 750 000 zł* 

 * Przy wykupieniu ubezpieczenia  na wypadek kradzieży w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym 

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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- Kasa pancerna KP 100 kl. II  zamek kluczowy klasy A   7.993,00 zł. 

- Kasa pancerna KP 100 kl. II  zamek szyfrowy  klasy A  cena na zapytanie 

- Kasa pancerna KP 100 kl. II  zamek elektroniczny Combogard cena na zapytanie 

Pojemność 125 l 

Waga 130 kg 

Klasa produktu klasa II 

Zamek kluczowy kl. A 

Wymiary zew. [wysokość x szerokość x głębokość] 1000x500x495 

Grubość korpusu 55 mm 

Grubość drzwi 80 mm 

Liczba rygli poziomych 4 

Liczba rygli pionowych 2 

Dodatkowe rygle TAK stały 

Średnica rygli 20 mm 

Konstrukcja wielopłaszczowa 

Rama antywłamaniowa NIE 

System progów przeciwogniowych NIE 

Liczba półek 2 

Mieści format A4 TAK 

Mieści laptopa TAK 

Możliwość przechowywania broni TAK 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

 wielowarstwowa konstrukcja stalowa korpusu i drzwi  
 rozbudowany system ryglowy w postaci rygli poziomych oraz rygla stałego,  

dodatkowy rygiel pionowy dostępny w II klasie bezpieczeństwa 
 grubości korpusu 55 mm, grubość drzwi 80 mm 
 kąt otwarcia drzwi 200 st. 
 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II klasie bezpieczeństwa 
 atestowany zamek: elektroniczny Combogard lub kluczowy klasy A  
 możliwość  ubezpieczenia  sejfu do wartości 750 000 zł* 

 * Przy wykupieniu ubezpieczenia  na wypadek kradzieży w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym 
 

 

 
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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- Kasa pancerna KP 120 kl. II  zamek kluczowy klasy A   8.952,00 zł. 

- Kasa pancerna KP 120 kl. II  zamek szyfrowy  klasy A  cena na zapytanie 

- Kasa pancerna KP 120 kl. II  zamek elektroniczny Combogard cena na zapytanie 

Pojemność 153 l 

Waga 153 kg 

Klasa produktu klasa II 

Zamek kluczowy kl. A 

Wymiary zew. [wysokość x szerokość x głębokość] 1200x500x495 

Grubość korpusu 55 mm 

Grubość drzwi 80 mm 

Liczba rygli poziomych 4 

Liczba rygli pionowych 2 

Dodatkowe rygle TAK stały 

Średnica rygli 20 mm 

Konstrukcja wielopłaszczowa 

Rama antywłamaniowa NIE 

System progów przeciwogniowych NIE 

Liczba półek 3 

Mieści format A4 TAK 

Mieści laptopa TAK 

Możliwość przechowywania broni TAK 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

 wielowarstwowa konstrukcja stalowa korpusu i drzwi  

 rozbudowany system ryglowy w postaci rygli poziomych oraz rygla stałego,  

dodatkowy rygiel pionowy dostępny w II klasie bezpieczeństwa 

 grubości korpusu 55 mm, grubość drzwi 80 mm 

 kąt otwarcia drzwi 200 st. 

 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II klasie bezpieczeństwa 

 atestowany zamek: elektroniczny Combogard lub kluczowy klasy A  

 możliwość  ubezpieczenia  sejfu do wartości 750 000 zł* 

 * Przy wykupieniu ubezpieczenia  na wypadek kradzieży w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym 

 

 
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 przykład 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 kwietnia 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  

http://www.bismw.com.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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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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