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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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                                                  M A P Y    -    T A B L I C E               

 

 

 

Tablica Mapa officeBoard – Polska 

Rama z profilu aluminiowego 

 
Certyfikat zgodności z Polską Normą 

Mapa drogowa 

Rama z profilu aluminiowego 

 

 
Certyfikat zgodności z Polską Normą 

Mapa administracyjno-drogowa 
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Wysokiej jakości mapa ścienna Polski, dostępna na płycie miękkiej lub o powierzchni  

suchościeralnej magnetycznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym,  

wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. 

W zestawie: elementy montażowe. 

 
 

 Mapy 
Rozmiar 

(szer. × wys.) 
Nr art.  Cena brutto 

 Mapa drogowa Polski,  

w ramie aluminiowej, płyta miękka 
102×120 TMPA1 300,62 zł.  

Mapa administracyjna Polski,  

w ramie aluminiowej, płyta miękka 
102×120 TMPA2 312,09 zł.  

Mapa drogowa Polski,  

w ramie aluminiowej, pow. magnetyczna 
102×120 TMPA1M 460,04 zł.  

Mapa administracyjna Polski,  

w ramie aluminiowej, pow. magnetyczna 
102×120 TMPA2M 460,04 zł.  

 

 

 
Pinezki do tablic 

Dostępne w dwóch kształtach: beczułki i flagi, różnorodność kolorów.  

Pakowane w opakowania plastikowe po 30 sztuk. 

   Beczułki           10,14 zł.  

Flagi            10,14 zł.  

 

 
-    Magnesy: 

 Średnica 25 mm (kpl. 10 szt.)          19,62 zł.  

Średnica 30 mm (kpl. 10 szt.)          23,87 zł. 

Średnica 40 mm (kpl. 10 szt.)          34,50 zł. 
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-    Markery czarne, czerwone zielone, niebieskie luzem                          4,00 zł.  

 

 
-    Markery (4 szt. + gąbka)                        30,00 zł.  

 

 
-    Płyn do białych tablic 0,500 l.                        20,00 zł. 

                   

 

 
-    Kpl. markerów do białych tablic               34,13 zł. 

 

 
-    Płyn do białych tablic 0,200 l.                          36,38 zł. 

-    Płyn do białych tablic 0,500 l.                            72,39 zł. 

 

   
-    Holder magnetyczny do markerów CLASSIC  (cena dotyczy Holdera bez markerów)     58,34 zł. 

 

   
-    Holder magnetyczny do markerów ERGO  (cena dotyczy Holdera bez markerów)      58,34 zł. 
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-    Czyścik magnetyczny DUO z markerem suchościeralnym czarnym                      52,31 zł. 

-    Wymienne filce do czyścika DUO   ( 10 szt.)             36,38 zł.  

 

 
-    Czyścik magnetyczny SLIM                                          46,31 zł. 

-    Wymienne filce do czyścika SLIM  ( 10 szt.)             36,38 zł.  

 

 

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 01 listopada 2022 r.               

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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