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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. 

 

 

 

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 O S Z E    W E W N Ę T R Z N E         

 

 
 

KOSZE WEWNĘTRZNE: 
 

           
 Kosz na papier plastikowy 10 L           25,00 zł. / 1 szt. 

Praktyczny kosz na śmieci, zapewniający czystość w pomieszczeniu - kuchni, łazience  

czy biurze -  w którym będzie używany.  

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 

Wymiary: średnica 30 cm, H - 30 cm 

 

  
Kosz na papier siatkowy metalowy czarny lub srebrny 19 L      41,00 zł. / 1 szt. 

kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem 

zaokrąglona górna krawędź 

pojemność: 19l 

średnica: 295mm (góra), 240mm (dół) 

wysokość: 340mm 

kolor czarny lub srebrny 

 

    
 Kosz na śmieci Click-It 15 L         45,00 zł. / 1 szt.  

Praktyczny kosz na śmieci, zapewniający czystość w miejscu, w którym będzie używany.  

Kuchnia, łazienka czy biuro – to tylko niektóre pomieszczenia, gdzie może spełniać swoja  

funkcję. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik jest otwierany ręcznie  

przy pomocy obrotowej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą  

i niewidoczną. 

Wymiary: 28 x 23,5 x 43,8 cm 
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 Kosz na śmieci Click-It 25 L         55,00 zł. / 1 szt.   

Praktyczny kosz na śmieci, zapewniający czystość w miejscu, w którym będzie używany.  

Kuchnia, łazienka czy biuro – to tylko niektóre pomieszczenia, gdzie może spełniać swoja  

funkcję. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik jest otwierany ręcznie  

przy pomocy obrotowej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą  

i niewidoczną. 

Wymiary: 32,5 x 26,5 x 50,5 cm 

 

    
 

 Kosz na śmieci Click-It 50 L         87,00 zł. / 1 szt.  

Praktyczny kosz na śmieci, zapewniający czystość w miejscu, w którym będzie używany. 

Kuchnia, łazienka czy biuro – to tylko niektóre pomieszczenia, gdzie może spełniać swoja  

funkcję. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik jest otwierany  

ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza  

stale zamkniętą i niewidoczną 

Wymiary: 38,5 x 33,5 x 63,5 cm 

 

  
Kosz na śmieci DOMINIK 25 L         60,00 zł. / 1 szt.  

Praktyczny kosz na śmieci, zapewniający czystość w pomieszczeniu, w którym będzie  

używany. Kuchnia, łazienka czy biuro – to tylko niektóre miejsca, gdzie może spełniać  

swoja funkcję. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik jest  

otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia  

zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną. 

Wymiary: 36,5 x 29,1 x 48 cm 
 

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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Kosz na śmieci QUATRO 45L         90,00 zł. / 1 szt.  
Funkcjonalny kosz na śmieci, ułatwiający utrzymanie czystości  w pomieszczeniu,  

w którym będzie używany. Doskonale sprawdzi się zarówno w kuchni, łazience,  

jak i w biurze. Kosz wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.  

Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną.  

Wymiary : 39,3 x 33,5 x h60,2 cm 
 

 
 

      
         Kosz samogaszący FIREGUARD 20L czarny     210,00 zł. / 1 szt.  

Produkty wykonane ze stali malowanej proszkowo posiadają 2 lata gwarancji.  

Produkty ze stali powlekanej organicznie w sposób ciągły posiadają 5 lat gwarancji.  

Jest ona poddawana procesowi galwanizacji, a następnie malowana proszkowo  

co zwiększa jej żywotność i właściwości antykorozyjne. 

Przetłoczenie pod obręcz na worek 

Dzięki przetłoczeniu oraz obręczy worki na śmieci nie zsuwają się, ale przylegają  do kosza. 

Dostępny uchwyt na worek za dodatkową opłatą 10,00 zł 

Uchwyt lub taśma na worek jest bardzo cenionym dodatkiem. Worki na śmieci przylegają  

do kosza i nie zsuwają się. 

Technologia samogasząca 

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi pokrywy, kosze FIREGUARD posiadają  

właściwości samogaszące. Dzięki temu mogą zostać bezpiecznie wykorzystane w gospodarstwach 

domowych. 

Właściwości przeciwpożarowe 

Kosze  nie przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia przeciwpożarowego w obiektach,  

co potwierdza Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. 

Antypoślizgowa gumowa podstawa 

Dzięki gumowej podstawie kosz przylega do powierzchni na której został postawiony. Redukuje  

to do minimum przesuwanie się  kosza oraz  możliwe uszkodzenia powierzchni. 

Kolor               - CZARNY RAL 9005 

Kolor dodatku - CZARNY RAL 9005 

Pojemność     - 20.00 L 

Wysokość      - 43.00 cm 

Średnica    - 24.00 cm 

Waga               - 1.50 kg 
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KOSZE WEWNĘTRZNE DO SEGREGACJI ODPADÓW : 

 

         

   

 

 

FlipBin to rozwiązanie łączące estetykę z troską o środowisko. Osobne pojemniki  

na szkło, papier i plastik pomogą domownikom w łatwy sposób segregować śmieci.  

Do wyboru cztery kolory. Pojemnik jest otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej  

pokrywy. 

Segregacja odpadów może być lekka i przyjemna, tak jak korzystanie z praktycznych  

koszy Flip Bin marki Curver. Wybierz swoje kolory, zdecyduj się na rozmiar i bądź  

eko! Osobne pojemniki na szkło, papier i plastik pomogą tobie i domownikom w łatwy 

 sposób segregować śmieci.  Flip Bin to rozwiązanie łączące estetykę i troska o środowisko.  

Dostępne w trzech rozmiarach: 10, 25, 50 L  i czterech kolorach. Do każdej kuchni, dla  

każdego domu. 

 

Kosz na śmieci Flip Bin 45 L       85,00 zł. / 1 szt. 

                                       Wymiary: 294 x 376 x 643 mm 

 

Kosz na śmieci Flip Bin 25 L       60,00 zł. / 1 szt. 

      Wymiary: 260 x 340 x 460 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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 Kosz do segregacji odpadów ECO BIN 50 L     80,00 zł. / 1 szt. 

Kosz do segregacji odpadów: papieru, szkła, plastiku, metalu. 

Wymiary: 

h -60 cm ø - 41 cm 

ø otworu - 19,5 cm 

 

  

     
 Kosz do segregacji odpadów TOP BIN 50 L     107,00 zł. / 1 szt. 

Kosz znakomicie nadaje się do segregacji odpadów: papieru, szkła, plastiku, metalu itp. 

W różnych kolorach. 

Wymiary: 

h -60 cm ø - 41 cm 

ø otworu - 19,5 cm 
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Kosz do segregacji SORT BIN 90 L      186,00 zł. / 1 szt. 

Kosz do segregacji śmieci SORT BIN o pojemności 90 litrów. 

Kosz posiada etykietę i pokrywę określającą rodzaj segregowanych odpadów. 

Można dodatkowo dokupić  

Organizery podwójne i potrójne można ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji . 

Wymiary: 40,5 x 53 x h 85,5 cm 

 

 

   Metalowy organizer na 2 kosze 90 L   535,00 zł. / 1 szt. 

  Metalowy organizer na 3 kosze 90 L  697,00 zł. / 1 szt. 
 

 
 
 

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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Kosz do segregacji SORT BIN 45 L          95,00 zł. / 1 szt. 
Kosz do segregacji śmieci SORT BIN o pojemności 45 litrów. 

Kosz posiada etykietę i pokrywę określającą rodzaj segregowanych odpadów. 

Można dodatkowo dokupić  

Organizery podwójne, potrójne i poczwórne można ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji . 

Wymiary: 40 x 34 x h 61 cm 

 

  

   Metalowy organizer na 2 kosze 45 L    369,00 zł. / 1 szt. 

  Metalowy organizer na 3 kosze 45 L   538,00 zł. / 1 szt. 
 

   Metalowy organizer na 2 kosze 28 L i 2 kosze 45 L 479,00 zł. / 1 szt. 

 

 

 
 

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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Kosz do segregacji SORT BIN 28L      64,00 zł. / 1 szt. 
Kosz do segregacji śmieci SORT BIN o pojemności 28 litrów. 

Kosz posiada etykietę i pokrywę określającą rodzaj segregowanych odpadów. 

Można dodatkowo dokupić  

Organizery podwójne i potrójne można ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji . 

Wymiary: 36 x 29 x h 50 cm 

  

   Metalowy organizer na 2 kosze 28 L   392,00 zł. / 1 szt. 

  Metalowy organizer na 3 kosze 28 L  476,00 zł. / 1 szt. 
 

   Metalowy organizer na 2 kosze 28 L i 2 kosze 45 L 479,00 zł. / 1 szt. 

 

 

 

 

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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Kosz do segregacji SORTA 50 L         82,00 zł. / 1 szt. 
• kolorystyczny podział poszczególnych pokryw umożliwia łatwą segregację odpadów  

• lekka konstrukcja, pojemniki produkowane są z polipropylenu   

• wytrzymałe tworzywo  

• duża pojemność 

• idealny na worek 60l 

Wymiary: 36,5 x 37 x h55,5 cm 

 

  
 Kosz do segregacji odpadów TRIO 40 L           258,00 zł. / 1 szt.  

Bardzo ładny, duży kosz do segregowania odpadów w firmie i w domu.  

Posiada 3  wyjmowane pojemniki ułatwiające opróżnianie. 

Otwiera się za pomocą przycisku pedałowego. 

Kosz występuje w kolorze srebrny/antracyt 

pojemność 2 x 17L + 6L  

wymiary: 478 x 394 x 592 mm 
 

  
Kosz do segregacji odpadów TRIO 60 L           358,00 zł. / 1 szt.  

Kosz do segregacji śmieci 3 - komorowy o pojemności 60 litrów z mechanizmem pedałowym 

* Idealny do segregacji śmieci 

* Wyposażone mechanizm przycisku nożnego 
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* Posiada 3 pojemniki do segregacji  

* Pojemność 60L 

* Pojemność pojemników wewnętrznych : 2 x 15l i 1 x 11l 

Wymiary: 490 x 420 x h585 mm 

 

 
 Kosz do segregacji odpadów DUO 21 L        151,00 zł. / 1 szt.  

Kosz posiada wiaderka o pojemności 15 i 7 litrów 

Wymiary: 30 x 40 x h40,5 cm 

 
 

 

 

 

 
 Zgniatarka wisząca do opakowań       320,00 zł. / 1 szt. 

Zgniatarka do opakowań, butelek PET montowana na ścianę. 

Solidna i trwała konstrukcja, siła zgniatania wspomagana przez dźwignię. 

Zgniatarkę można stosować na zewnątrz 

Gwarancja 24 miesiące 

Wymiary: wys. 49 cm, szer. 14 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 POJEMNIKI POZOSTAŁE: 

 

 
 Pojemnik na baterie 15 L         60,00 zł.  

Baterie 15 L 

Pojemnik na zużyte baterie 

   
wysokość:  340 mm 

szerokość:  250 mm 

głębokość:  250 mm 

pojemność:  15 L 

waga:  1,5 kg 

 

 

 

    
    Pojemnik na sól i piasek    Pojemniki komunalne  

                    Pełna oferta w pliku 

             „KOSZE ZEWNĘTRZNE” 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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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ETYKIETY DO SEGREGOWANIA: 

           
 Etykieta do segregowania ZMIESZANE NEW          10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

   
 Etykieta do segregowania BIO NEW            10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
 Etykieta do segregowania PAPIER NEW       10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
Etykieta do segregowania PLASTIK METAL NEW      10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
 Etykieta do segregowania SZKŁO NEW            10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

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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 Etykieta do segregowania KOMUNALNE NEW               10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
 Etykieta do segregowania ZUŻYTE BATERIE NEW     10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
 Etykieta do segregowania ODPADY MEDYCZNE NEW           10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

 
 Etykieta do segregowania ELEKTROŚMIECI NEW       10,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 14 x 14 cm 

           
 Etykieta do segregowania ZMIESZANE NEW A4         25,00 zł.  
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 21 x 29,7 cm 
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 Etykieta do segregowania BIO NEW A4            25,00 zł. 
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 21 x 29,7 cm 

 
 Etykieta do segregowania PAPIER NEW A4      25,00 zł. 
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 21 x 29,7 cm 

 
Etykieta do segregowania PLASTIK METAL NEW A4     25,00 zł. 
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 21 x 29,7 cm 

 
 Etykieta do segregowania SZKŁO  NEW A4           25,00 zł. 
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony  

jest laminat utrwalający nadruk. 

Wymiary 21 x 29,7 cm 
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Instrukcja jak segregować odpady                     160,00 zł. 

Tabliczka PCV z informacją "JAK SEGREGOWAĆ" w formacie A3.  

Mocowanie za pomcą taśmy dwustronnej(w komplecie) 

Wymiar: 42 x 29,7 cm 

 

 

 

TABLICE – SEGREGOWANIE ODPADÓW: 

 

Tablice poglądowe pojedyncze 100x70 (v): (sprzedaż minimum 5 sztuk)     36,90 zł. /1 szt. 

 

        
W trosce o środowisko    Segregacja odpadów      Recykling                       Odnawialne źródła   

            Energii 

 
Mały ekolog 

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/
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Tablice poglądowe pojedyncze: 
 

 

 - Odpady są  nasza wspólną sprawą  160 x 120 (m)  264,45 zł. 

 Ścienna plansza szkolna z serii "Co mogą zrobić dzieci, żeby zmniejszyć górę śmieci" 

 przeznaczona dla szkół podstawowych, przedstawiająca rodzaje odpadów, ich klasyfikację 

 oraz sposoby unieszkodliwiania. 

 

  
- Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy 120 x 160 (m)  264,45 zł. 

- Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy  200 x 150 (m)  393,60 zł. 

Ścienna plansza przedstawiająca zasady selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych  

grupach. Opis systemu recyklingu wzbogacony jest takimi informacjami jak: najważniejsze  

oznaczenia stosowane na opakowaniach oraz oznakowanie odpadów niebezpiecznych.  
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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 13 lutego 2023 r.   

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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