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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.

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

KOSZE

ZEWNĘTRZNE

- KOSZE ZEWNĘTRZNE:

Kosz uliczny wolnostojący 40 L
Kosz uliczny wolnostojący o pojemności 40 litrów z możliwością kotwienia
do podłoża
- pojemność: 40 litrów
- wymiary: góra 37x37 cm, dół 28x28 cm, h=46 cm

525,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny wolnostojący 50 L
KOSZE WOLNOSTOJĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ KOTWIENIA DO PODŁOŻA
Pojemność 50 litrów
Jest możliwość zamówienia kosza w dowolnej kolorystyce
wymiary: góra 40x40 cm, dół 30x30 cm, h=50 cm

592,00 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
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Kosz na śmieci klon 45 l. KLON
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 55 cm,
- szerokość 38 cm,
- konstrukcja w całości spawana,
- wyposażony w cynkowany wkład,
- pojemność 45 l,
- mocowany do podłoża.

786,00 zł. / 1 szt.

Kosz na śmieci klon 60 l. KLON
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 55 cm,
- szerokość 46 cm,
- konstrukcja w całości spawana,
- wyposażony w cynkowany wkład,
- pojemność 60 l,
- mocowany do podłoża.

865,00 zł. / 1 szt.

Kosz na śmieci okrągły 45 l. WIERZBA
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 120 cm,
- średnica 40 cm,
- pojemność dla wkładu 45 l,
- wysokość kubła 40 cm,
- kosz posiada 14 desek,
- stelaż malowany proszkowo,
- deski malowane na kolor teak,
- przeznaczony do wkopania.

634,00 zł. / 1 szt.
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Kosz na śmieci z daszkiem 45 l. TOPOLA
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 75 cm,
- szerokość 38 cm,
- konstrukcja w całości spawana,
- wyposażony w cynkowany wkład,
- pojemność 45 l,
- mocowany do podłoża.

1.006,00 zł. / 1 szt.

Kosz na śmieci z daszkiem 60 l. TOPOLA
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 75 cm,
- szerokość 46 cm,
- konstrukcja w całości spawana,
- wyposażony w cynkowany wkład,
- pojemność 60 l,
- mocowany do podłoża.

1.222,00 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
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Kosz na śmieci okrągły z daszkiem 45 l. OLCHA 3
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze antracyt co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 135 cm,
- średnica 34 cm,
- pojemność dla wkładu 45 l,
- wysokość kubła 49 cm,
- metalowy daszek,
- łatwy system opróżniania na zatrzask,
- mocowany do metalowego kwadratowego słupka,
- malowany proszkowo - standardowo kolor antracyt,
- przeznaczony do wkopania (zabetonowania).

758,00 zł. / 1 szt.

Kosz na śmieci okrągły z daszkiem 45 l. OLCHA 4
Konstrukcja wykonana jest ze stali a pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze antracyt co zapewnia długoletnią trwałość.
- wysokość 135 cm,
- średnica 34 cm,
- pojemność dla wkładu 45 l,
- wysokość kubła 49 cm,
- metalowy daszek,
- łatwy system opróżniania na zatrzask,
- mocowany do metalowego kwadratowego słupka,
- malowany proszkowo - standardowo kolor antracyt,
- zakończony ozdobną kulą,
- przeznaczony do wkopania (zabetonowania).

903,00 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
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Kosz na śmieci do segregacji odpadów BRZOZA
1.678,00 zł. / 1 kpl.
Proponujemy kosz dzielony na 4 części kosz do segregacji odpadów na: papier, szkło,
plastik i odpady mieszane.
- długość 143 cm,
- wysokość 56 cm,
- szerokość 38 cm,
- szerokość w środku 32 cm,
- profil 30x30 mm i płaskownik 30 mm,
- zamontowane 40 desek,
- pojemność 4 x 45 l,
- wykonany z mocnej stali,
- mocowany do podłoża w czterech miejscach,
- malowany proszkowo na kolor czarny.
Wyposażony w 4 ocynkowane wkłady. Jeden wkład posiada popielniczkę.
Zaprojektowany w trosce o ochronę środowiska naturalnego.
Konstrukcja wykonana jest ze grubej stali i pomalowana została trwałą metodą proszkową
w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.

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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Kosz uliczny wolnostojący 50 L
KOSZE WOLNOSTOJĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ KOTWIENIA DO PODŁOŻA
Pojemność 50 litrów
Dwie opcje do wyboru:
* z obejmą na worek 50 litrów(standard)
* z wiadrem ocynkowanym 40 litrów
Jest możliwość zamówienia kosza w dowolnej kolorystyce

748,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny wolnostojący 60 L
KOSZE WOLNOSTOJĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ KOTWIENIA DO PODŁOŻA
z workiem - pojemność 60 litrów

1.154,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny wolnostojący 50 L

1.310,00 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
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Kosz uliczny wolnostojący 35 L
KOSZE WOLNOSTOJĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ KOTWIENIA DO PODŁOŻA
Pojemność 35 litrów
Dwie opcje do wyboru:
* z wiadrem ocynkowanym
* z wiadrem ocynkowanym malowanym proszkowo
Jest możliwość zamówienia kosza w dowolnej kolorystyce

759,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny 40L z wiadrem
Metalowe kosze uliczne i parkowe
• wykonane z blachy ocynkowanej 0,9-2,0 mm
• wyposażone w popielnice
• słupki metalowe
• malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia
• kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
• kosze są opróżniane przez obrót pojemnikiem
KOSZ WYPOSAŻONY JEST W SŁUPEK Z KOTWĄ

1.330,00 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
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1.585,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny 50L z wiadrem
Metalowe kosze uliczne i parkowe
• wykonane z blachy ocynkowanej 0,9-2,0 mm
• słupki metalowe
• malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia
• kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
• kosze są opróżniane przez obrót pojemnikiem

W PODSTAWOWEJ WERSJI KOSZ WYPOSAŻONY JEST W SŁUPEK
DO MONTAŻU NA ŚCIANĘ
Inne opcje za dopłatą:
- słupek do zabetonowania
- słupek z betonową podstawką

dopłata
dopłata

120,00 zł.
180,00 zł.

1.813,00 zł. / 1 szt.

Kosz uliczny 40L

Metalowe kosze uliczne i parkowe
• wykonane z blachy ocynkowanej 0,9-2,0 mm
• wyposażone w popielnice
• słupki metalowe
• malowane farbami proszkowymi
• kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
• kosze są opróżniane przez obrót pojemnikiem
W PODSTAWOWEJ WERSJI KOSZ WYPOSAŻONY JEST W SŁUPEK
DO MONTAŻU NA ŚCIANĘ
Inne opcje za dopłatą:
- słupek do zabetonowania
- słupek z betonową podstawką

dopłata
dopłata

120,00 zł.
180,00 zł.

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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Kosz uliczny 45L

1.462,00 zł. / 1 szt.

Metalowe kosze uliczne i parkowe
• wykonane z blachy ocynkowanej 0,9-2,0 mm
• wyposażone w popielnice
• słupki metalowe
• malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia
• na płaszczach pojemników (poza ażurowymi) może być wykonana grawerka,
np. UG, UM, SM, ZGKiM itp.
• kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
• kosze są opróżniane przez obrót pojemnikiem

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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- POJEMNIKI NA PIASEK:

Pojemnik na sól i piasek 80 l
Pojemnik na sól i piasek o pojemności 80 litrów (120 kg)
Długość(mm)
770
Głębokość(mm)
580
Wysokość(mm)
440
Typ zamknięcia
miejsce na kłódkę
Pokrywa
dwuwarstwowa
Kolory
żółty, zielony, czerwony, niebieski, szary

592,00 zł. / 1 szt.

Pojemnik na sól i piasek 120 l
Pojemnik na sól i piasek o pojemności 120 litrów (170 kg)
Długość(mm) 770
Głębokość(mm) 580
Wysokość(mm) 590
Typ zamknięcia miejsce na kłódkę
Pokrywa
dwuwarstwowa
Kolory
żółty, zielony, czerwony, niebieski, szary

735,00 zł. / 1 szt.

Pojemnik na sól i piasek 160 l
Pojemnik na sól i piasek o pojemności 160 litrów (230 kg)
Długość(mm)
770
Głębokość(mm)
580
Wysokość(mm)
760
Typ zamknięcia
miejsce na kłódkę
Pokrywa
dwuwarstwowa
Kolory
żółty, zielony, czerwony, niebieski, szary

871,00 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
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- POJEMNIKI KOMUNALNE:

Pojemnik na odpady 120 L
Pojemniki z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) przeznaczone przechowywania
odpadów bytowych. Wyposażone w kółka, pokrywę oraz uchwyty transportowe.
Odporne na czynniki chemiczne, można je myć i sterylizować
Pojemniki posiadają Certyficat TUV - Norma EN 840

198,00 zł. / 1 szt.

Pojemnik na odpady 240 L
262,00 zł. / 1 szt.
Pojemnik na odpady wyprodukowany w technologii wtryskowej dzięki temu jest lekki
i wytrzymały . Wyprodukowany zgodnie z unijnymi normami bezpieczeństwa i użytkowania
ISO 9001 i 14001 oraz UNE EN 840.

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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Stojak na worki 120 L pojedynczy
98,00 zł. / 1 szt.
Elegancki nowoczesny wygląd,
• Wyróżniająca się wytrzymałość i solidność materiałów względem tańszych odpowiedników
dostępnych na rynku – stalowe ocynkowane rurki; tworzywo sztuczne,
• Konstrukcja umożliwia szybkie rozłożenie i złożenie stelaża,
• Dostosowany do worków o pojemności 120-litrów wzwyż,
• Pokrywa składa się z trzech elementów: podstawy mocującej, pierścienia dociskowego worek
oraz pokrywy,
• Dedykowane mocowanie dla mniejszych worków foliowych z uchwytami tzw. reklamówek,
• Końcówki nóżek zakończone nakładką zapobiegającą rysowaniu powierzchni oraz
przemieszczaniu się stelaża,
• Dedykowany do umieszczania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Wymiary: 42 x 39 x 84 cm

Stojak na worki 120 L podwójny
122,00 zł. / 1 szt.
Elegancki nowoczesny wygląd,
• Wyróżniająca się wytrzymałość i solidność materiałów względem tańszych odpowiedników
dostępnych na rynku – stalowe ocynkowane rurki; tworzywo sztuczne,
• Konstrukcja umożliwia szybkie rozłożenie i złożenie stelaża,
• Dostosowany do worków o pojemności 120-litrów wzwyż,
• Pokrywa składa się z trzech elementów: podstawy mocującej, pierścienia dociskowego worek
oraz pokrywy,
• Dedykowane mocowanie dla mniejszych worków foliowych z uchwytami tzw. reklamówek,
• Końcówki nóżek zakończone nakładką zapobiegającą rysowaniu powierzchni oraz
przemieszczaniu się stelaża,
• Dedykowany do umieszczania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Wymiary: 67 x 42 x 84 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
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Stojak na worki 120 L potrójny
146,00 zł. / 1 szt.
Elegancki nowoczesny wygląd,
• Wyróżniająca się wytrzymałość i solidność materiałów względem tańszych odpowiedników
dostępnych na rynku – stalowe ocynkowane rurki; tworzywo sztuczne,
• Konstrukcja umożliwia szybkie rozłożenie i złożenie stelaża,
• Dostosowany do worków o pojemności 120-litrów wzwyż,
• Pokrywa składa się z trzech elementów: podstawy mocującej, pierścienia dociskowego worek
oraz pokrywy,
• Dedykowane mocowanie dla mniejszych worków foliowych z uchwytami tzw. reklamówek,
• Końcówki nóżek zakończone nakładką zapobiegającą rysowaniu powierzchni oraz
przemieszczaniu się stelaża,
• Dedykowany do umieszczania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Wymiary: 67 x 42 x 84 cm

Stojak na worki typu SFR-4 poczwórny
1.041,00 zł. / 1 szt.
Metalowe stojaki na worki foliowe
• wykonane ze stalowych ocynkowanych rur 1/2"
• pokrywy tłoczone z "noskiem" z blachy ocynkowanej
• malowane farbami proszkowymi
• mocowanie worka foliowego (poj. 100-120 litrów) odbywa się przy pomocy obejmy.
UWAGA !! - proszę określić kolor pokrywy.
średnica zewnętrzna pokryw 38 cm
wysokość całkowita stojaków 1 m

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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Stojak na worki typu SFR-3 potrójny
862,00 zł. / 1 szt.
Metalowe stojaki na worki foliowe
• wykonane ze stalowych ocynkowanych rur 1/2"
• pokrywy tłoczone z "noskiem" z blachy ocynkowanej
• malowane farbami proszkowymi
• mocowanie worka foliowego (poj. 100-120 litrów) odbywa się przy pomocy obejmy.
UWAGA !! - proszę określić kolor pokrywy.
średnica zewnętrzna pokryw 38 cm
wysokość całkowita stojaków 1 m

Pojemnik na odpady 1100 L z pokrywą zielony
1.252,00 zł. / 1 szt.
Pojemnik na odpady o pojemności 1100 l z płaską pokrywą Pojemnik na odpady
na kółkach zamykany klapą od góry. Cztery kółka obrotowe o 360 stopni pojemnika
Contenure 1100l, ułatwiają manewrowanie pojemnikiem, średnica kółek 160 mm lub
200 mm z oponami z gumy umieszczone po bokach pojemnika, z przodu pojemnika
wzmocnienie w miejscu podnoszenia z tyłu pojemnika są uchwyty do łatwiejszej
i bezpieczniejszej obsługi przy opróżnianiu i serwisie. Pojemnik o lekkiej i wytrzymałej
budowie przystosowany do odbioru odpadów w systemach DIN, AFNOR, OSCHNER
lub VENTRAL. Pojemnik na odpady może być zastosowany do przechowywania odpadów
komunalnych, do segregacji śmieci typu: plastik, papier, szkło ale i do przechowywania
materiałów niebezpiecznych. Wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości
polietylenu, odporny na działanie promieni UV, wody, roztworów kwaśnych i alkalicznych,
grzybów, bakterii, detergentów. Wygodny w użyciu, łatwy w utrzymaniu czystości posiada
system odprowadzenia płynów w korpusie. Pojemnik Contenure 1100l jest o niewielkiej
wadze i bardzo wytrzymały dzięki zastosowaniu technologii wtrysku polietylenu przy produkcji
pojemników.
NORMY I CERTYFIKATY
Pojemnik na odpady wyprodukowany w technologii wtryskowej dzięki temu jest lekki i wytrzymały.
Wyprodukowany zgodnie z normami Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania.
Pojemniki posiadają normy UNE EN ISO 9001:2000 w zakresie projektowania i produkcji pojemników
oraz normę i UNE EN ISO 14001 oraz UNE EN 840 dotyczącą zarządzania środowiskiem przez firmę
Contenure.
Atest GS zgodny z normą EN-840-1/2/3/5/6.
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Pojemniki do segregacji odpadów MPO
Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, na odpady typu: plastik, papier, szkło itp.
Korpus wykonany jest z blachy stalowej 0,8-1 mm malowany proszkowo farbą strukturalną.
Samozamykające się pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów.
Pojemniki przystosowane na worki o pojemności 120 litrów lub na metalowe (ocynkowane) pojemniki.
Drzwi skrzydłowe zamykane na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę.
Na worki dostosowana jest wysuwana rama na prowadnicach kulkowych.

OZNACZENIE

MPO 01r

WYMIARY
Cena brutto
OPIS
w mm.
wys. x szer. x gł.
1220x400x450
1.450,17 zł. Wyposażenie:
-1 rama na worki

MPO 01k

1220x400x450

MPO 02r

1220x800x450

MPO 02k

1220x800x450

MPO 02rk

1220x800x450

1.584,24 zł. Wyposażenie:
-1 kosz
2.201,70 zł. Wyposażenie:
- 2 ramy na worki
2.464,92 zł. Wyposażenie:
- 2 kosze
2.335,77 zł. Wyposażenie:
- 1 rama na worki
+ 1 kosz

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
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e-mail: dh@cezas.waw.pl
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MPO 03r

1220x1200x450

MPO 03k

1220x1200x450

MPO 03rrk

1220x1200x450

MPO 03kkr

1220x1200x450

2.952,00 zł. Wyposażenie:
- 3 ramy na worki
3.352,98 zł. Wyposażenie:
- 3 kosze
3.082,38 zł. Wyposażenie:
- 2 ramy na worki + 1
kosz
3.222,60 zł. Wyposażenie:
- 2 kosze + 1 rama na
worki
291,51 zł. Kosz dostosowany do
pojemników MPO

Kosz
ocynkowany
MPO
MPO na odpady 1220 x 400 x 450 1.784,73 zł. Drobne śmieci (baterie,
drobne
żarówki, korki i inne)
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ETYKIETY DO SEGREGOWANIA:

Etykieta do segregowania ZMIESZANE NEW A4
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony
jest laminat utrwalający nadruk.
Wymiary 21 x 29,7 cm

20,00 zł.

Etykieta do segregowania BIO NEW A4
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony
jest laminat utrwalający nadruk.
Wymiary 21 x 29,7 cm

20,00 zł.

Etykieta do segregowania PAPIER NEW A4
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony
jest laminat utrwalający nadruk.
Wymiary 21 x 29,7 cm

20,00 zł.
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Etykieta do segregowania PLASTIK METAL NEW A4
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony
jest laminat utrwalający nadruk.
Wymiary 21 x 29,7 cm

20,00 zł.

Etykieta do segregowania SZKŁO NEW A4
Etykieta samoprzylepna wykonana na folii PCV metodą solwentową na którą nałożony
jest laminat utrwalający nadruk.
Wymiary 21 x 29,7 cm

20,00 zł.

Instrukcja jak segregować odpady
Tabliczka PCV z informacją "JAK SEGREGOWAĆ" w formacie A3.
Mocowanie za pomcą taśmy dwustronnej(w komplecie)
Wymiar: 42 x 29,7 cm

136,00 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 10 sierpnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych
cenników.
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