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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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Mównica Classic           1.076,95 zł. 

Profesjonalna i praktyczna mównica Classic, o bardzo estetycznej konstrukcji.  

Idealna na konferencje, prezentacje czy wykłady.  

Solidny front pozwala na umieszczenie na nim np. nazwy, logo organizatora.  

Dostarczona wraz ze specjalnymi stopkami oraz kółkami obrotowymi.  

Konstrukcja dostępna w kolorze grafitowym z bukowymi półkami.  

Górna półka posiada dodatkowo próg zwalniający, zapobiegający zsuwaniu się kartek. 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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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 3 z 7 

 

 

 
 

        

 

Mównica star               1.546,28 zł. 

Idealna na wszelkiego rodzaju spotkania: konferencje, prezentacje, wykłady. 

Profesjonalna, stabilna mównica o nowoczesnym wzornictwie, wykonana z najwyższej  

jakości materiałów.  

Konstrukcja ze stali w kolorze popielatym (połysk) z grafitowymi wykończeniami.  

Przód mównicy pochylony o 10° od pionu. Górny i dolny blat wykonany z płyty meblowej.  

Dodatkowo górny blat posiada specjalny próg, zabezpieczający przed zsunięciem się kartek.  

Podstawa jezdna wyposażona w 4 kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie. 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

Uwaga! Do samodzielnego złożenia. 
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Mównica prezentacyjna Simple PF02        644,82 zł. 

Blat wykonany z arkusza blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Noga złożona z rur stalowych o grubości 

ścianki 1,5 mm. Podstawa metalowa, na kółkach z hamulcem. System regulacji wysokości z sprężynami. 

Górna półka umożliwia przechowywanie 

markerów i innych akcesoriów. 

Wysokość / 

Szerokość podst. 

Wymiary 

blatu 
Materiał Podstawa Waga 

105-145 cm / 62 

cm 

48 x 36 

cm 

blat: blacha stalowa, noga: rury stalowe, 

podstawa metalowa 

jezdna, kółka z 

hamulcem 
9,5 kg 
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Mównica z godłem                 1.625,00 zł.  

Mównica bez godła                 1.375,00 zł. 
Mównica wykonana z płyty MDF - kolor wenge lub buk. Możliwość zamocowania godła  

lub innego elementu odlanego z brązu (logo szkoły, jednostki, jednostki administracyjnej,  

herbu). Wymiary 40x50x115 cm.  

W podstawie mównicy zainstalowane dwa kółka ułatwiające ustawienie mównicy. 

 

 
Mównica z godłem                 1.815,00 zł.  

Mównica bez godła                 1.625,00 zł. 
Mównica wykonana z litego drewna - kolor ciemny orzech lub jawor. Możliwość zamocowania  

godła lub innego elementu odlanego z brązu (logo szkoły, jednostki, jednostki administracyjnej,  

herbu). Wymiary 52x40x112 cm. W podstawie mównicy zainstalowane dwa kółka ułatwiające  

ustawienie mównicy. 
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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 01 listopada 2022 r.     

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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