OFERTA

MEBLE BIUROWE METALOWE
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

MEBLE BIUROWE METALOWE
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Ceny z VAT

Stoły biurowe STB COMFORT

Biurka - blat melamina 18mm
KOD
OZNACZENIE

Stół
biurowy
Stb 1060

MST
0101010101

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.
745-770x1000x600

WAGA
w kg
26,5

CENA
brutto

OPIS

841,32 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.
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Stół
biurowy
Stb 1260

MST
0201010101

745-770x1200x600

27,5

894,21 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1460

MST
0301010101

745-770x1400x600

28,5

948,33 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1660

MST
0401010101

745-770x1600x600

29,

1.003,68 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Strona 4 z 21

Ceny z VAT
Stół
biurowy
Stb 1860

MST
0501010101

745-770x1800x600

30

1.057,80 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1080

MST
0101010101

745-770x1000x800

27,5

987,69 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1280

MST
0201010101

745-770x1200x800

28,5

1.040,58 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.
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Stół
biurowy
Stb 1480

MST
0301010101

745-770x1400x800

29,5

1.097,16 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1680

MST
0401010101

745-770x1600x800

30

1.150,05 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Stół
biurowy
Stb 1880

MST
0501010101

745-770x1800x800

31

1.201,71 zł. Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze
stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50
mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony
pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób
przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu
o grubości 18mm o powłoce z melaminy. Brzegi
blatów w kolorze czarnym. Stoły dostarczane w
elementach umożliwiających łatwy montaż.

Osłona
tylna 10

XMST
01010101

330 x 846 x 20 mm

Osłony stołów – blendy
3

163,59 zł.

Osłona biurka z blachy metalowej malowanej
proszkowo do stołów o szerokości 1000mm. Osłony
te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących
się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.
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Osłona
tylna 12

XMST
01020101

330 x 1046 x 20
mm

3,5

175,89 zł. Osłona biurka z blachy metalowej malowanej
proszkowo do stołów o szerokości 1200mm. Osłony
te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących
się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

Osłona
tylna 14

XMST
01030101

330 x 1246 x 20
mm

4

191,88 zł. Osłona biurka z blachy metalowej malowanej
proszkowo do stołów o szerokości 1400mm. Osłony
te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących
się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

Osłona
tylna 16

XMST
01040101

330 x 1446 x 20
mm

4,5

204,18 zł. Osłona biurka z blachy metalowej malowanej
proszkowo do stołów o szerokości 1600mm. Osłony
te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących
się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

Osłona
tylna 18

XMST
01050101

330 x 1646 x 20
mm

5

230,01 zł.

Osłona biurka z blachy metalowej malowanej
proszkowo do stołów o szerokości 1800mm. Osłony
te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących
się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

Łączniki stołów - blat melamina 18mm
Łącznik
XMST
półokrągły 02060202
60

745-770x1200x800

9,5

półokrągły umożliwiający połączenie
719,55 zł. Łącznik
równolegle dwóch stołów o głębokości 600mm. W
zestawie noga stalowa o profilu kwadratowym 50 x
50mm z regulacją wysokości, oraz metalowe
elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18mm
o powłoce z melaminy.

Łącznik
XMST
półokrągły 02070202
80

745-770x1600x800

10,5

półokrągły umożliwiający połączenie
917,58 zł. Łącznik
równolegle dwóch stołów o głębokości 800mm. W
zestawie noga stalowa o profilu kwadratowym 50 x
50mm z regulacją wysokości, oraz metalowe
elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18mm
o powłoce z melaminy
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Łącznik
XMST
ćwiartka 60 03080202

745-770x1200x600

6

366,54 zł. Łącznik umożliwiający połączenie prostopadłe
dwóch stołów o głębokości 600mm. W zestawie
metalowe elementy do łączenia blatów. Blat o
grubości 18mm o powłoce z melaminy

Łącznik
XMST
ćwiartka 80 03090202

745-770x1600x800

6,5

półokrągły umożliwiający połączenie
446,49 zł. Łącznik
prostopadłe dwóch stołów o głębokości 800mm. W
zestawie metalowe elementy do łączenia blatów.
Blat o grubości 18mm o powłoce z melaminy

Szafki przybiurkowe - blat z melaminy 18mm
Szafka
MSZP
przybiurko 0101010101
wa Szp 520

520x420x560 mm

24

1.244,76 zł. Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna
szuflada wysoka 240mm, jedna szuflada niska
95mm. Fronty szuflad metalowe. Wieniec górny z
melaminy o grubości 18mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0101020101
wa Szp 530

520x420x560 mm

26

1.471,08 zł. Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy
szuflady niskie 95mm. Fronty szuflad metalowe.
Wieniec górny z melaminy o grubości 18mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0102030101
wa Szp 630

660x420x560 mm

30

1.621,14 zł. Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa:
jedna szuflada głęboka 240mm, dwie szuflady
niskie 95mm. Fronty szuflad metalowe. Wieniec
górny z melaminy o grubości 18mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0102040101
wa Szp 640

660x420x560 mm

32

1.785,96 zł. Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa:
cztery szuflady niskie 95mm. Fronty szuflad
metalowe. Wieniec górny z melaminy o grubości
18mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0101010102
wa Szpp
520 fronty z
płyty

520x420x560 mm

23,5

1.204,17 zł. Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna
szuflada wskoka 240mm, jednaszuflada niska
95mm. Wieniec górny oraz fronty szuflad
wykonane z melaminy o grubości 18 mm.
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Szafka
MSZP
przybiurko 0101020102
wa Szpp
530 fronty z
płyty

520x420x560 mm

26

1.430,49 zł. Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy
szuflady niskie 95mm. Wieniec górny oraz fronty
szuflad wykonane z melaminy o grubości 18 mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0102030102
wa Szpp
630 fronty z
płyty

660x420x560 mm

30

1.565,79 zł. Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa:
jedna szuflada wysoka 240mm, dwie szuflady
niskie 95mm. Wieniec górny oraz fronty szuflad
wykonane z melaminy o grubości 18 mm.

Szafka
MSZP
przybiurko 0102040102
wa Szpp
640 fronty z
płyty

660x420x560 mm

32

1.715,85 zł. Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa:
cztery szuflady niskie 95mm. Wieniec górny oraz
fronty szuflad wykonane z melaminy o grubości 18
mm.
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Biurka Bim
Dostępne blaty: popielaty, kremowy, biały, czarny, bukowy (za dopłatą).

WERSJA STANDARD
Bim 021 st BIM
03020208

740 x 1400 x 800

65

Bim 031 st BIM
04020208

740 x 1600 x 800

69

Bim 022 st BIM
03020308

740 x 1400 x 800

61

Bim 032 st BIM
04020308

740 x 1600 x 800

65

3.019,65 zł. Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema
szufladami. Stelaż biurka wykonany ze
stalowych profili zamkniętych o przekroju
3.110,67 zł. czworokątnym za stopkami wyrównującymi
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z
melaminy. Szuflady zamykane od frontu.
Dostarczane w elementach
2.906,49 zł. Biurko wyposażone w jeden kontenerek z
dwiema
szufladami.
Jedna
z
szuflad
przystosowana do teczek zawieszkowych
2.997,51 zł. formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze
stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym za stopkami wyrównującymi
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z
melaminy.
Szuflady zamykane od frontu.
Dostarczane w elementach.
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Bim 051 st BIM
04021008

740 x 1600 x 800

91

4.580,52 zł. Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema
szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym za stopkami wyrównującymi
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z
melaminy. Szuflady zamykane od frontu.
Dostarczane w elementach.

Bim 052 st BIM
04021108

740 x 1600 x 800

84

3.910,17 zł. Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema
szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym
kontenerku
przystosowana
do
teczek
zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o
przekroju
czworokątnym
za
stopkami
wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm
z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od
frontu. Dostarczane w elementach.

Bim 055 st BIM
04020608

740 x 1600 x 800

88

4.134,03 zł. Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W
jednym z nich znajduje się jedna szuflada
przystosowana do teczek zawieszkowych
formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż
biurka wykonany ze stalowych profili
zamkniętych o przekroju czworokątnym za
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat
grubości 25 mm z powłoką z melaminy.
Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w
elementach.
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Bim 071 st BIM
06031008

Biurko:
740 x 1600 x 800

118

6.145,08 zł. Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa
kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich.
Dostawka może być z prawej lub lewej strony
biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o
przekroju
czworokątnym
za
stopkami
wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm
z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od
frontu. Dostarczane w elementach.

114

5.915,07 zł. Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa
kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do
teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka
może być z prawej lub lewej strony biurka – w
zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym za stopkami wyrównującymi
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z
melaminy. Szuflady zamykane od frontu.
Dostarczane w elementach.

29

przybiurkowa
przystosowana
do
1.393,59 zł. Szafka
dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Blat
grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam
jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany
boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z
tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem
zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną
co 25 mm półkę.
Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035),
krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).

Dostawka:
740 x 1200 x 600

Bim 073 st BIM
06030808

Biurko:
740 x 1600 x 800

Dostawka:
740 x 1200 x 600

Sbm 701

SBMZ
02041707

740 x 800 x 435
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Sbm 701

SBMZ
02041707

740 x 800 x 435

Sbm 701

SBMZ
02041707

740 x 800 x 435

38

przybiurkowa
przystosowana
do
1.462,47 zł. Szafka
dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Blat
grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam
jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany
boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z
tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem
zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną
co 25 mm półkę.
Kolor żaluzji :biały (Ral 9010) przy
zamówieniach powyżej 5 szt
przybiurkowa
przystosowana
do
1.536,27 zł. Szafka
dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Blat
grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam
jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany
boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z
tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem
zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną
co 25 mm półkę.
Kolor żaluzji : srebrny (Ral 9006), buk
struktura drewnopodobna przy zamówieniach
powyżej 5 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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Stoły biurowe Stb
Dostępne blaty: popielaty, kremowy, biały, czarny, bukowy (za dopłatą).
KOD
OZNACZENIE

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.

WAGA
w kg

CENA
brutto

OPIS

WERSJA STANDARD
Stb 101 st

STB 02020102

740 x 800 x 600

20

760,14 zł.

Stb 103 st

STB 04020102

740 x 1200 x 600

25

810,57 zł.

Stb 104 st

STB 06020102

740 x 1200 x 800

30

825,33 zł.

Stb 105 st

STB 07020102

740 x 1400 x 800

33

861,00 zł.

Stb 106 st

STB 09020102

740 x 1600 x 800

37

907,74 zł.

Stb 201 st

STB 04020202

740 x 1200 x 600

12

825,33 zł.

Stb 202 st

STB 09020202

740 x 1600 x 800

15

907,74 zł.

Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym ze stopkami wyrównującymi
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy.
Dostarczane w elementach.

Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym ze stopkami wyrównującymi
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy.
Dostarczane w elementach.
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Stb 203 st

STB 03020302

740 x 800 x 800

10

760,14 zł.

Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju
czworokątnym ze stopkami wyrównującymi
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy.
Dostarczane w elementach.

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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Szafki przybiurkowe
Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm.
Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Centralne ryglowanie szuflad. Szafka przykryta blatem grubości 25 mm z powłoką z melaminy

Szp 403

SZP
620 x 420 x 600
01020302

39

1.682,64 zł. Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe
elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na
prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i
zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Dolna
szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych
formatu DIN A4 poziomo.

Szp 404

SZP
620 x 420 x 600
01020402

44

1.922,49 zł. Wszystkie elementy szafki, oprócz frontów szuflad
wykonane są z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty z
blachy gr. 1,5 mm. Szuflady na prowadnicach
kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej
nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Centralne ryglowanie szuflad.
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Zestaw mebli biurowych „ALICJA”
KOD

OZNACZENIE

Zbm 304

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.
STBJ 16020705 740 x 1800 x 800

WAGA
w kg
42

CENA
Brutto

OPIS

2.622,36 zł. Stół – biurko jednostanowiskowe, posiada
zaokrąglony blat, estetyczny i zgrabny
kształt nogi. Stelaż wykonany ze
stalowych profili zamkniętych, ze
stopkami wyrównującymi wysokość.
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Kolory RAL:

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:
- korpus i fronty w jednym kolorze
- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze
Inne opcje za dopłatą.
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Przedstawiony asortyment to przykład 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 kwietnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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