OFERTA
MATY PODŁOGOWE

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

MATY PODŁOGOWE

Mata ochronna transparentna 1 x 1,4 m (c)

140,00 zł.

Mata ochronna w kolorze transparentnym znajdzie swoje zastosowanie w pokoju
dziecięcym, ale także gabinecie czy biurze.
Produkt został wykonany z twardego tworzywa sztucznego, które jest dodatkowo
odporne na wilgoć.
Materiał ochroni podłogę przed powstaniem nieestetycznych otarć na skutek ruchu
obrotowych kółek foteli czy też krzeseł.

Mata ochronna matowa 1 x 1,4 m (c)

154,00 zł.

Mata ochronna, matowa została wykonana z polipropylenu – twardego tworzywa
sztucznego, dlatego posłuży Ci przez długi czas.
Praktyczny, prostokątny kształt będzie pasował do niemalże każdego biurka czy
też stołu.
Element zabezpieczy twoje podłogi przed uszkodzeniem wywołanym ruchem kółek
foteli obrotowych lub nóg krzeseł.
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Mata podłogowa ochronna 90 x120 cm (o)

165,00 zł.

Mata podłogowa ochronna z poliwęglanu do podłóg twardych.
Osłona transparentna mniej rzuca się w oczy ale bardzo dobrze chroni przed
zarysowaniami i zalaniem.

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 marca 2020 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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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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