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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 R Z E S Ł A    I    F O T E L E   O B R O T O W E 
 

 

KRZESŁA TAPICEROWANE OBROTOWE DLA NAUCZYCIELI  

PRODUKCJI POLSKIEJ: 
 

Krzesło obrotowe PERFECT i PRESTIGE PROFIL POLECANE, produkt polski 

Fotel PERFECT PROFI i PRESTIGE PROFIL to bardzo przydatny we wszystkich wnętrzach  

biurowych mebel, który na pewno zwróci uwagę wielu osób.  

Cechuje się bardzo prostą i gustowną stylistyką.  

Jest to mebel bardzo wygodny, komfortowy, który znacznie ułatwia i uprzyjemnia nawet wielogodzinna  

pracę przy komputerze.  

Mechanizm permanentny CPW posiada zakres odchylania oparcia do tyłu o 6° oraz do przodu o 17°.  

Oparcie można zablokować w wybranej pozycji.  

Za pomocą podnośnika pneumatycznego można płynnie zmieniać wysokość siedziska.  

Istnieje ponadto możliwość regulacji głębokości siedziska oraz wysokości oparcia za pomocą śruby.  

Można je także zablokować w wybranej pozycji.  

 Mechanizm CPT (wersja CPW) 

 – kąt pochylenia oparcia + 6 ° (na zewnątrz/do tyłu) do − 17 ° (do wewnątrz/do przodu) 

– blokada oparcia w wybranej pozycji 

– regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

– regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

.    
- Krzesło PRESTIGE PROFIL GTS    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  381,30 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   413,28 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa, 

– bez podłokietników, 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 



Ceny z VAT 
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- Krzesło PERFECT PROFIL TS02 GTP2 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  403,44 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   432,96 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

  GTP2 Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP). Stały 

– kółka –Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 

 
- Krzesło PRESTIGE PROFIL GTP13 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  498,15 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   536,28 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU) 

  GTP13 Ramię podłokietnika – czarny poliuretan (PU). Stały 

– kółka –Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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- Krzesło PRESTIGE PROFIL R3K2-NS 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  583,02 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   613,77 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego tworzywa sztucznego  

   z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)  

R3K2-NS Ramię podłokietnika: czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym, 

             uchwyt ze stali malowanej proszkowo na kolor Jet Black RAL 9005. 

 Nakładka podłokietnika: czarny poliuretan (PU) 

 Regulowany: wysokość 60 mm (góra/dół) 

– kółka –Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 
 

 Mechanizm CPT (wersja CPW) 

 – kąt pochylenia oparcia + 6 ° (na zewnątrz/do tyłu) do − 17 ° (do wewnątrz/do przodu) 

– blokada oparcia w wybranej pozycji 

– regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

– regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

 

Szersza oferta krzeseł dla nauczycieli – od strony 11 
 
 
 
 

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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KRZESŁA OBROTOWE DLA UCZNIÓW: 
 

Krzesło obrotowe PERFECT i PRESTIGE PROFIL POLECANE, produkt polski 

Fotel PERFECT PROFI i PRESTIGE PROFIL to bardzo przydatny we wszystkich wnętrzach  

biurowych mebel, który na pewno zwróci uwagę wielu osób.  

Cechuje się bardzo prostą i gustowną stylistyką.  

Jest to mebel bardzo wygodny, komfortowy, który znacznie ułatwia i uprzyjemnia nawet wielogodzinna  

pracę przy komputerze.  

Mechanizm permanentny CPW posiada zakres odchylania oparcia do tyłu o 6° oraz do przodu o 17°.  

Oparcie można zablokować w wybranej pozycji.  

Za pomocą podnośnika pneumatycznego można płynnie zmieniać wysokość siedziska.  

Istnieje ponadto możliwość regulacji głębokości siedziska oraz wysokości oparcia za pomocą śruby.  

Można je także zablokować w wybranej pozycji.  

 Mechanizm CPT (wersja CPW) 

 – kąt pochylenia oparcia + 6 ° (na zewnątrz/do tyłu) do − 17 ° (do wewnątrz/do przodu) 

– blokada oparcia w wybranej pozycji 

– regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

– regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

.    
- Krzesło PRESTIGE PROFIL GTS    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  381,30 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   413,28 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa, 

– bez podłokietników, 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 

 

 
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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- Krzesło PERFECT PROFIL TS02 GTP2 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  403,44 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   432,96 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

  GTP2 Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP). Stały 

– kółka –Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 

 
- Krzesło PRESTIGE PROFIL GTP13 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  498,15 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   536,28 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm CPT (wersja CPW) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU) 

  GTP13 Ramię podłokietnika – czarny poliuretan (PU). Stały 

– kółka –Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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Krzesło obrotowe NARGO 

 
- Krzesło NARGO TS06 RTS (i)       713,40 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 
– podstawa Ø 715 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– bez podłokietników 

– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia 

– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego 

– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich 

 

- Krzesło NARGO ST26-BL RTS  (i)      739,23 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 
– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 

– bez podłokietników, 

– mechanizm CPT, 

– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego 

– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich. 

 
- Krzesło NARGO ST26-BL GTP2 (i)      790,89 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

– mechanizm CPT 

– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego 

– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich 

 Podłokietnik GTP2:   

Podłokietnik stały. Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP).  
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Krzesło obrotowe WEREK 

 
- Krzesło WEREK ST26-BL (i)       549,81 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 
– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 

– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia 

– drewniane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich 

 

Próbnik drewna siedziska i oparć krzeseł WEREK 

      
 

 
- Krzesło WEREK PLUS ST26-BL (i)      514,14 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 
– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 

– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia 

– tapicerowane siedzisko i drewniane oparcie 

– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich 

 

Próbnik drewna oparć krzeseł WEREK PLUS 

      
 
Próbnik materiału siedzisk krzeseł WEREK PLUS 

Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban 
 
 



Ceny z VAT 
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Krzesło obrotowe OK10     

- Krzesło OK10 REGULOWANA WYSOKOŚĆ od H 380 do 510 mm 

   Krzesło na siłowniku gazowym   

      
    - na kółkach        309,96 zł. 

  
    - na stopkach        309,96 zł. 

      
    - na kółkach gumowych z bieżnikiem    329,64 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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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KRZESŁA I FOTELE TAPICEROWANE/BIUROWE OBROTOWE  

PRODUKCJI POLSKIEJ: 
 

Krzesło obrotowe TAKTIK ERGON  POLECANE, produkt polski 

Krzesło obrotowe  TAKTIK ułatwi stawienie czoła wszystkim zadaniom, jakie spotkają Cię w biurze,  

czy w domu.  

Zaawansowany mechanizm pozwoli dostosować parametry do indywidualnych wymagań użytkownika.  

Szeroka oferta modeli Taktik sprawi, że każdy znajdzie model dostosowany pod indywidualne potrzeby. 

Mebel został wyposażony w mechanizm ERGON - Zapewnia możliwość regulacji wysokości siedziska  

za pomocą podnośnika pneumatycznego. Dodatkowo posiada regulację wysokości oparcia za pomocą  

śruby wraz z blokadą oparcia w wybranej pozycji. 

 Mechanizm ERGON 2L 

Jeden z nowszych systemów regulacji. Wyróżnia się lepszą jakością i dopasowaniem do użytkownika  

niż wersja CPT. Głównym elementem jest dźwignia znajdująca się w tylnej części - dzięki niej możliwe  

jest odchylenie oparcia i zatrzymanie w wybranym miejscu. Pozostałe elementy regulacji pozwolą nam  

na dopasowanie wysokości siedziska oraz siedziska. 
– kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 °(do wewnątrz / do przodu) 

– blokada oparcia w wybranej pozycji 

– regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

.   
- Krzesło TAKTIK TS25 RTS ERGON-2L    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  618,69 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   645,75 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

- Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem bez podłokietników  

- z mechanizmem ERGON-2L 

- podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 
- Podłokietniki stałe GTP46     dopłata do krzesła   77,49 zł.  

     Ramię podłokietnika – czarny polipropylen  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  



Ceny z VAT 
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- Podłokietniki regulowane R19T    dopłata do krzesła  215,25 zł. 

Ramię podłokietnika – czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

Regulowane – wysokość 80 mm (góra / dół) 

 
- Krzesło TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-2L    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  795,81 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   815,49 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

- krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem bez podłokietników  

- z mechanizmem ERGON-2L 

- podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 
- Podłokietniki stałe GTP46     dopłata do krzesła   77,49 zł.  

     Ramię podłokietnika – czarny polipropylen  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

  
- Podłokietniki regulowane R19T    dopłata do krzesła  215,25 zł. 

Ramię podłokietnika – czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

Regulowane – wysokość 80 mm (góra / dół) 



Ceny z VAT 
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- Zagłówek HRUA     dopłata do krzesła  415,74 zł. 
Zagłówek jednostronnie tapicerowany, z regulacją wysokości i nachylenia 

(dotyczy wersji TAKTIK MESH i TAKTKIK PLUS) 

 

Krzesło obrotowe TAKTIK ACTIV1  POLECANE, produkt polski 

Krzesło obrotowe  TAKTIK ułatwi stawienie czoła wszystkim zadaniom, jakie spotkają Cię w biurze,  

czy w domu.  

Zaawansowany mechanizm pozwoli dostosować parametry do indywidualnych wymagań użytkownika.  

Szeroka oferta modeli Taktik sprawi, że każdy znajdzie model dostosowany pod indywidualne potrzeby. 

Mebel został wyposażony w mechanizm ERGON - Zapewnia możliwość regulacji wysokości siedziska  

za pomocą podnośnika pneumatycznego. Dodatkowo posiada regulację wysokości oparcia za pomocą  

śruby wraz z blokadą oparcia w wybranej pozycji. 

 Mechanizm ACTIV1 
– możliwość swobodnego kołysania się 

– synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 

– kąt odchylenia oparcia 19˚ przy 8˚odchylenia siedziska 

– możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach 

– Up&Down – regulacja wysokości oparcia (10 zapadek) 

– regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 

– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

.   
- Krzesło TAKTIK TS25 RTS ACTIV1    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  741,69 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   771,21 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

- Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem bez podłokietników  

- z mechanizmem synchronicznym ACTIV-1 

- podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 13 z 24 

  

 

 

 
- Podłokietniki stałe GTP46     dopłata do krzesła   77,49 zł.  

     Ramię podłokietnika – czarny polipropylen  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

  
- Podłokietniki regulowane R19T    dopłata do krzesła  215,25 zł. 

Ramię podłokietnika – czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

Regulowane – wysokość 80 mm (góra / dół) 

 

- Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska 

  do wersji z mechanizmem Activ1   dopłata do krzesła  212,79 zł. 

 

 

 

 
- Krzesło TAKTIK-MESH TS25 RTS ACTIV1    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  918,81 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   937,26 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

- krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem bez podłokietników  

- z mechanizmem synchronicznym ACTIV-1 

- podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– kółka – Ø 50 mm w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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- Podłokietniki stałe GTP46     dopłata do krzesła   77,49 zł.  

     Ramię podłokietnika – czarny polipropylen  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

  
- Podłokietniki regulowane R19T    dopłata do krzesła  215,25 zł. 

Ramię podłokietnika – czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym  

Nakładka podłokietnika – czarny polipropylen  

Regulowane – wysokość 80 mm (góra / dół) 

 

  
- Zagłówek HRUA     dopłata do krzesła  415,74 zł. 
Zagłówek jednostronnie tapicerowany, z regulacją wysokości i nachylenia 

(dotyczy wersji TAKTIK MESH i TAKTKIK PLUS) 

 

- Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska 

  do wersji z mechanizmem Activ1   dopłata do krzesła  212,79 zł. 
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Fotel I-line     POLECANE , produkt polski 

Lekka konstrukcja, uniwersalna stylistyka, trwałość i niezawodność – krzesła I-line zaprojektowane  

zostały z myślą o dowolnej przestrzeni biurowej, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. 

Nowoczesne krzesło wyposażone w stałe podłokietniki. Wykonane na grubszej, utwardzonej gąbce  

z funkcyjnym mechanizmem Ergon 2L. Możliwość ustawienia dowolnego kąta odchylenia oparcia  

oraz jego wysokości. Możliwość opcji ze stałym zagłówkiem z tworzywa sztucznego. 

 Mechanizm ERGON 2L 

Jeden z nowszych systemów regulacji. Wyróżnia się lepszą jakością i dopasowaniem do użytkownika  

niż wersja CPT. Głównym elementem jest dźwignia znajdująca się w tylnej części - dzięki niej możliwe  

jest odchylenie oparcia i zatrzymanie w wybranym miejscu. Pozostałe elementy regulacji pozwolą nam  

na dopasowanie wysokości siedziska oraz siedziska. 
– kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 °(do wewnątrz / do przodu) 

– blokada oparcia w wybranej pozycji 

– regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

 

 
 

- Krzesło I-LINE TS25 GTP45   

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  725,70 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   742,92 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 710 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

   GTP45 Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP). Stały 

– Mechanizm ERGON-2L 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 

 

 
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


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 16 z 24 

  

 

 
 

- Krzesło I-LINE HR TS25 GTP45   

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  760,14 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   779,82 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 710 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– zagłówek – stały, z tworzywa sztucznego 

– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

   GTP45 Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP). Stały 

– Mechanizm ERGON-2L 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

- Zagłówek HR     
  Nietapicerowany. Stały. 

  Materiał: – czarny polipropylen (PP). 

 
 

- Krzesło I-LINE TS25 R19T   

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  757,68 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   777,36 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 710 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– podłokietniki regulowane na wysokość z nakładką polipropylenową (PP) 

   GI9T Ramię podłokietnika: – czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA + GF). 

Nakładka podłokietnika: – czarny polipropylen (PP). 

Regulowany: – wysokość 80 mm (góra/dół). 

– Mechanizm ERGON-2L 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– kółka – Ø 50 mm w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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Fotel MANAGER     POLECANE , produkt polski 

Popularny fotel gabinetowy, idealny do gabinetu i domowego biura.  

Fotel posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz  

mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swobodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej pozycji 

(standardowej, tzw. do pracy). 

Siłę oporu jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się" można regulować dostosowując ją do wagi  

Użytkownika. 

 

 Mechanizm TILT 

– możliwość swobodnego kołysania się, 

– kąt wychylenia oparcia + 13, 

– blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, 

– regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, 

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

 

. .   
- Krzesło MANAGER KD TS06    

     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  782,28 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   832,71 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 715 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– mechanizm TILT 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z polipropylenu (PP) 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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 .   
- Krzesło MANAGER KD ST02 
     Grupa 0  – Basic Fabric, Imitation Leather, Micro, Oban  883,14 zł.  

     Grupa 1  – Bondai, Era, Kaiman, Lucia   934,80 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 685 mm – pięcioramienna, stalowa chromowana 

– mechanizm TILT 

– tapicerowane siedzisko i oparcie 

– podłokietniki stałe wykonane z polipropylenu (PP) 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  

 

 

Fotel MIRAGE     POLECANE, produkt polski 

Popularny fotel gabinetowy, idealny do gabinetu i domowego biura.  

Fotel posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz  

mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swobodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej pozycji 

(standardowej, tzw. do pracy). 

Siłę oporu jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się" można regulować dostosowując ją do wagi  

Użytkownika. 

. .   
- Krzesło MIRAGE TS06   

     Grupa 0  – Imitation Leather     881,91 zł.  

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto 

– podstawa Ø 715 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 

– podłokietniki stałe wykonane z poliuretanu (PU) 

– tapicerowane siedzisko i oparcie, 

– mechanizm TILT 

– kółka – Ø 50 mm  w standardzie do powierzchni miękkich lub twardych  
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Wzory tapicerki 
 

GRUPA CENOWA O: 
 
Tapicerka (skaj) Imitation Leather  

 

 

 
 
Tapicerka Micro  
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Tapicerka Oban  

 

 

 
 

GRUPA CENOWA 1: 
 

Tapicerka Bondai  
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Tapicerka Sempre SM i Sempre Melange SMM 
 

 

 

 
 
Tapicerka Kaiman 
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Tapicerka Lucia 

 
 

 

 
 

 

Tapicerka Era 
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W ofercie przedstawione są tylko przykłady foteli. 
Posiadamy ponad 300 wzorów. 

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 
 

UWAGA: 

Wszystkie fotele są dostarczane w kartonach (do samodzielnego montażu). 

 

 

 

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 grudnia 2022 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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