OFERTA
ŁAWKI ZEWNĘTRZNE

Asortyment ze strony 2 - 4
transport gratis cała Polska

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

ŁAWKI ZEWNĘTRZNE

Ławka parkowa ogrodowa bez oparcia KOLONIA
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 170 cm,
- głębokość 29 cm,
- wysokość 43 cm,
- mocny profil 30x20 mm,
- otwory na 3 deski,
- deski o szerokości 8 cm lub 9 cm,
- podstawa wykonana z mocnej stali,
- mocowane do podłoża w czterech miejscach.

549,00 zł.

Ławka parkowa ogrodowa bez oparcia ATENY
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 170 cm,
- szerokość 40 cm,
- wysokość 44 cm,
- mocny profil 30x20 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- podstawa wykonana z mocnej stali,
- mocowane do podłoża w czterech miejscach.

590,00 zł.
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Ławka parkowa ogrodowa z oparciem MADRYT
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 170 cm,
- głębokość 47 cm,
- wysokość 82 cm,
- mocny profil 30x20 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- podstawa wykonana z mocnej stali,
- mocowane do podłoża w czterech miejscach.

798,00 zł.

Ławka parkowa ogrodowa bez oparcia PRAGA
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 178 cm,
- głębokość 45 cm,
- wysokość 60 cm,
- wysokość siedziska 43 cm,
- mocny profil 40x40 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 5 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali.

832,00 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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Ławka parkowa ogrodowa z oparciem HAWANA
SPECYFIKACJA:
- długość 182 cm,
- wysokość 90 cm,
- głębokość siedziska 43 cm,
- wysokość siedziska 46 cm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 8 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali
- MONTAŻ ławki do podłoża
- możliwość zamówienia ławki do wbetonowania

Ławka parkowa ogrodowa z oparciem HAMBURG
SPECYFIKACJA:
- długość 178 cm,
- wysokość 90 cm,
- głębokość siedziska 41 cm,
- wysokość siedziska 48 cm,
- mocny profil 40x40 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 7 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali
- MONTAŻ ławki do podłoża
- możliwość zamówienia ławki do wbetonowania

1.077,00 zł.

982,00 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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Ławka parkowa ogrodowa z oparciem BOLONIA
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 178 cm,
- wysokość 90 cm,
- głębokość siedziska 45 cm,
- wysokość siedziska 40 cm,
- mocny profil 40x40 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 8 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali.

1.048,00 zł.

Ławka parkowa ogrodowa z oparciem dwustronna LONDYN 2
Konstrukcja podstawy wykonana jest z grubej stali i pomalowana została trwałą metodą
proszkową w kolorze czarnym co zapewnia jej długoletnią trwałość.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech włoski.
Ławki skręcane są na śruby zamkowe które nie powodują bujania się ławek pod wypływem
użytkowania. Ławka jest solidna i stabilna, ponieważ skręcona jest na mocne śruby.
W pełni przygotowana do montażu - wystarczy tylko przykręcić deski!
Śruby i kołki dołączone są do zestawu. Montaż zajmie 15 minut.
- długość 182 cm,
- wysokość 90 cm,
- głębokość siedziska 45 cm,
- wysokość siedziska 40 cm,
- mocny profil 60x40 mm,
- deski o szerokości 8 cm,
- przystosowana do montażu 8 desek,
- nogi wykonane z mocnej stali.

2.421,00 zł.
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Ławka z bali stała
Ławka z bali przenośna

cena na zapytanie
cena na zapytanie

wymiar: 1,80x0,40x0,45

Ławka z bali stała z oparciem
Ławka z bali przenośna z oparciem

cena na zapytanie
cena na zapytanie

wymiar: 1,80x0,51x0,85

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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Zestaw BS
Zestaw ogrodowy posiadający następujące cechy:




Zestaw: stół + 2 ławki o długości 2200 mm.
Stelaże składane, zbudowane z kątownika, malowane
proszkowo na kolor zielony Ral 6005.
Blaty z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym

Ławka BS

480 x 2200 x 250

250,92 zł.

Stół BS

780 x 2200 x 600

507,99 zł.

Zestaw BS

Stelaż ławki składany, zbudowany
z kątownika, malowany proszkowo
na kolor zielony Ral 6005.
Siedzisko ławki wykonane z litego
drewna, lakierowane lakierem
bezbarwnym.
Stelaż stołu składany, zbudowany
z kątownika, malowany proszkowo
na kolor zielony Ral 6005. Blat
stołu z litego drewna, lakierowany
lakierem bezbarwnym.

1.009,83 zł. W skład zestawu wchodzą: stół + 2
ławki o długości
2200 mm.
Stelaże składane, zbudowane z
kątownika, malowane proszkowo
na kolor zielony Ral 6005. Blaty z
litego
drewna,
lakierowane
lakierem bezbarwnym.

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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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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ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
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