OFERTA
NISZCZARKI

SPIS TREŚCI:
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA

2 - NISZCZARKI DO SZKOŁY I MAŁEGO BIURA
3 - OSOBISTE I PRZYBIURKOWE
5 - NISZCZARKI OGÓLNOBIUROWE
8 - AKCESORIA DO NISZCZAREK

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

NISZCZARKI
Niszczarki dla szkoły i małego biura:

Niszczarka Leitz IQ Home Office Slim P4
Nowoczesna i niezwykle stylowa, wąska niszczarka osobista Leitz przeznaczona jest
do użytku w domowym biurze. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwa do ustawienia
i idealnie sprawdza się w warunkach domowych. Niszczarka wyposażona jest w technologię
zapobiegania zacięciom, pracuje cicho i wydajnie. Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie,
a na ścinki przeznaczony jest duży, 23-litrowy pojemnik. Wszystkie funkcje sterowane są
za pomocą prostego w obsłudze panelu dotykowego.

850,63 zł.

Niszczarka Rexel ProStyle
1.139,50 zł.
Elegancka i funkcjonalna niszczarka Prostyle o unikalnym wyglądzie przewidziana do
nowoczesnego biura w domu, jak również do użytku osobistego w średnim czy dużym biurze.
Zajmuje niewiele miejsca i zapewnia bezpieczeństwo, tnąc poufne dokumenty na drobne
ścinki konfetti. Tnie 11 kartek naraz; poręczny wysuwany pojemnik na ścinki o pojemności
20l mieści do 200 pociętych kartek. Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala na niszczenie
istotnych dokumentów. Po zniszczeniu nawet do 300 kartek papieru o formacie A4 wystarczy
wysunąć pojemnik, by łatwo i szybko go opróżnić. Niszczarka ProStyle to elegancki i niezbędny
dodatek do każdego profesjonalnego biura w domu lub w pracy.
Cechy produktu:
Auto Start-Stop
Bezpieczeństwo: DIN 4 (ścinki 4 x 35 mm)
Cofanie papieru
Szczelina wejściowa 230 mm
Tnie maksymalnie 12 kartek
Pojemność kosza: 20l
Wysuwany kosz
Uchwyt do przenoszenia
Automatyczne wyłączenie przy wyjętym koszu
Cięcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie
do rzutników
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Gwarancja: 2 lata / 7 na noże
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Niszczarki osobiste i przybiurkowe:

Ceny z VAT

Niszczarka Style+
638,84 zł.
Kompaktowa niszczarka Style+ o unikalnym wyglądzie przewidziana do eleganckiego
i nowoczesnego biura w domu, jak również do użytku osobistego w średnim czy dużym biurze.
Zapewnia bezpieczeństwo poufnych dokumentów, tnąc je na drobne ścinki konfetti.
Tnie 7 kartek naraz; łatwy do opróżniania, wysuwany pojemnik na ścinki o pojemności 12 l
mieści do pociętych 80 kartek. Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala na niszczenie istotnych
mieści do pociętych 80 kartek. Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala na niszczenie istotnych
dokumentów. Po zniszczeniu nawet do 80 kartek papieru o formacie A4 wystarczy wysunąć
pojemnik, by łatwo i szybko go opróżnić. Niszczarka Style+ to elegancki dodatek do każdego
profesjonalnego biura w domu lub w pracy.
Cechy produktu:
Auto Start-Stop
Bezpieczeństwo: DIN 4 (ścinki 4 x 23 mm)
Cofanie papieru
Szczelina wejściowa 230 mm
Tnie maksymalnie 8 kartek
Pojemność kosza: 12l
Wysuwany kosz
Wysokość: 43 cm
Uchwyt do przenoszenia
Automatyczne wyłączenie przy wyjętym koszu
Cięcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty,
folie do rzutników
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Gwarancja: 2 lata / 3 lata na noże

Niszczarka DUO
Kompaktowa niszczarka Duo do domowego użytku lub małego biura tnie poufne dokumenty
na drobne ścinki konfetti, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa w rozsądnej cenie.
Tnie 10 kartek naraz, a pojemnik na ścinki o pojemności 17 l mieści do 100 kartek.
Posiada osobny otwór i pojemnik na niszczone płyty CD.
Cechy produktu:
 Poziom bezp. DIN: 3 (ścinki 4x45 mm)
 Tnie max.: 10 kartek

638,84 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

Strona 3 z 11










Pojemność kosza: 17 litrów (100 kartek)
Auto Start/Stop
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Automatyczne wyłączenie przy zdjętej głowicy
Szczelina wejściowa 220 mm
Cofanie papieru
Cięcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze
Gwarancja 2 lata / 3 na noże

Niszczarka Mercury RES1523
Bez zacięć, bez problemów, bez bałaganu! Niszczarka Mercury™ RES1523
wyposażona jest w technologię zapobiegającą zacięciom, która polega na stałym
kontrolowaniu poprawności przebiegu procesu. Niszczy do 15 kartek (80 gsm)
jednorazowo, do standardu bezpieczeństwa P-2, tnąc je na paski o szerokości 5,8 mm.
Posiada 23-litrowy pojemnik na ścinki, który mieści do 190 pociętych kartek A4 w
wygodnej, podlegającej recyklingowi torbie.
Cechy:
 Duża wydajność (16 kartek o gramaturze 70 g/m2 lub 15 kartek 80 g/m2)
 Paski 5,8 mm, ogólny poziom bezpieczeństwa P-2
 Łatwy do opróżnienia wysuwany pojemnik na ścinki o pojemności 23 l
 Stale pracujący czujnik zapobiegania zacięciom
 Niszczy płyty CD, karty płatnicze, zszywki i spinacze biurowe
 Poziom hałasu nie przekracza 65 dBA
 Wymiary po rozpakowaniu: gł. 471 x szer. 269 x wys. 413 mm
 Automatyczne wyłączenie przy otwarciu pojemnika
 Waga 6,95kg

Ceny z VAT

1.780,35 zł.

Niszczarka Rexel Auto +90X
1.622,90 zł.
Niszczarka Rexel Auto+ 90 to niezwykle wydajna domowa niszczarka dokumentów
z automatycznym podajnikiem zaprojektowana tak, aby uprościć niszczenie dokumentów.
Dzięki rewolucyjnej technologii automatycznego cięcia Rexel nie trzeba już usuwać zszywek
i spinaczy przed zniszczeniem dokumentu. Po prostu załaduj do 90 arkuszy papieru w formacie
A4 za jednym razem i pozwól niszczarce Auto+ 90 na wykonanie pracy; może ona w trybie
ciągłym niszczyć do 90 arkuszy przez 8 minut, oszczędzając Twój cenny czas i pozwalając
na kontynuowanie pracy. Tylko kilka arkuszy do zniszczenia? Użyj szczeliny ręcznego
podawania, która przyjmuje do 6 arkuszy na raz i może niszczyć karty kredytowe.

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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Auto+ 90 to niszczarka o średnich standardach bezpieczeństwa (DIN S3), która tnie papier
na niemożliwe do odczytania ścinki konfetti (4 x 45 mm) dzięki czemu jest doskonała do niszczenia
dokumentów zawierających poufne dane. Ta niszczarka wyposażona jest w wyjmowany 20-litrowy
kosz z okienkiem, który mieści do 100 arkuszy pociętego papieru, co oznacza, że rzadziej wymaga
opróżniania.
Auto+ 90 to niezwykle cicha niszczarka (mniej niż 60DBA) z najnowszej generacji panelem LCD,
który informuje użytkownika o włączeniu niszczarki lub o konieczności ostygnięcia.
Zabezpiecz poufne i ważne informacje przed kradzieżą, niszcząc wszystkie dokumenty domowe
lub biznesowe, które mogłyby narazić Ciebie lub firmę w przypadku kradzieży danych. Niszczarka
Auto+ 90 została zaprojektowana do automatycznego niszczenia dokumentów bez konieczności
ciągłego ładowania papieru. W przeciwieństwie do innych niszczarek z automatycznym podajnikiem
nie wymaga się usuwania zszywek i spinaczy, oszczędzając czas, który można wykorzystać na inne
zadania. Możesz być pewny, że niszczarka Auto+ 90 to urządzenie niezbędne w każdym biurze
domowym, które wymaga bezpiecznego niszczenia niewielkiej ilości dokumentów.
Niszczarka Auto+ 90 o wadze 10.4 kg oraz o wymiarach 395(Wys.) x 295(Szer.) x 430(Gł.) mm
wyposażona jest w kółka, aby ułatwić jej przemieszczanie.
Cechy produktu:
Poziom bezp. DIN: 3 (ścinki 4x45 mm)
Tnie max.: 90 kartek (automatycznie), 6 kartek (podawanych ręcznie)
Pojemność kosza: 20 litrów (120 kartek)
Auto Start/Stop
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Automatyczne wyłączenie przy zdjętej głowicy
Funkcja cofania papieru
Cięcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze
Gwarancja 2 lata / 5 na głowicę tnącą Waga: 10.4 kg

Niszczarki ogólnobiurowe:

Niszczarka Leitz IQ Home Office P4
802,10 zł.
Niezwykle stylowa, nowoczesna niszczarka osobista Leitz. Dzięki niewielkim rozmiarom
jest łatwa do ustawienia i idealnie sprawdza się w warunkach domowego biura.
Niszczarka wyposażona jest w technologię zapobiegania zacięciom, pracuje cicho i wydajnie.
Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie, a na ścinki przeznaczony jest duży, 23-litrowy pojemnik.
Wszystkie funkcje sterowane są za pomocą prostego w obsłudze panelu dotykowego.
Korzystając z niszczarki Leitz, podniesiesz poziom bezpieczeństwa podczas niszczenia danych
do stopnia DIN P4.
Cechy produktu:
 Niezwykle cicha praca urządzenia - gwarantuje niezakłócony spokój w miejscu pracy
(pod warunkiem regularnego stosowania arkuszy Leitz do oliwienia ostrzy)
 Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie - przeznaczona do sporadycznego użytkowania
w domowym biurze
 Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki - urządzenie
zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało
zbyt wiele arkuszy
 Pracuje przez 6 minut bez przerwy - przeznaczona do sporadycznego użytkowania.
Lampka LED sygnalizuje, kiedy urządzenie musi przerwać pracę w celu schłodzenia
 Prędkość niszczenia: 1,8 metra na minutę
 Dotykowy panel sterowania - łatwa i intuicyjna obsługa urządzenia
 Łatwy do opróżnienia 23-litrowy pojemnik na ścinki - pomieści do 225 zniszczonych kartek,
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zanim wymagać będzie opróżnienia
356 (szer.) x 423 (wys.) x 238 (gł.), 6,5 kg
gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję o rok
Niszczy także zszywki i spinacze

Ceny z VAT

Niszczarka Leitz IQ Home Office Slim P4
850,63 zł.
Nowoczesna i niezwykle stylowa, wąska niszczarka osobista Leitz przeznaczona jest do użytku
w domowym biurze. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwa do ustawienia i idealnie sprawdza
się w warunkach domowych. Niszczarka wyposażona jest w technologię zapobiegania zacięciom,
pracuje cicho i wydajnie. Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie, a na ścinki przeznaczony jest
duży, 23-litrowy pojemnik. Wszystkie funkcje sterowane są za pomocą prostego w obsłudze panelu
dotykowego. Korzystając z niszczarki Leitz, podniesiesz poziom bezpieczeństwa podczas niszczenia
danych do stopnia DIN P4.
Cechy produktu:
 Niezwykle cicha praca urządzenia - gwarantuje niezakłócony spokój w miejscu pracy (pod
warunkiem regularnego stosowania arkuszy Leitz do oliwienia ostrzy)
 Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie - przeznaczona do sporadycznego użytkowania
w domowym biurze
 Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki - urządzenie
zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt
wiele arkuszy
 Pracuje przez 6 minut bez przerwy - przeznaczona do sporadycznego użytkowania.
Lampka LED sygnalizuje, kiedy urządzenie musi przerwać pracę w celu schłodzenia
 Prędkość niszczenia: 1,8 metra na minutę
 Dotykowy panel sterowania - łatwa i intuicyjna obsługa urządzenia
 Wąski, łatwy do opróżnienia 23-litrowy pojemnik na ścinki - pasuje do niszczarek o mniejszej
przestrzeni na ścinki
 255 (szer.) x 375 (wys.) x 370(gł.), 6,5 kg
 gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję o rok
 Niszczy także zszywki i spinacze

Niszczarka Rexel Mercury RSS2434
2.548,94 zł.
Nowoczesna niszczarka idealna dla małych biur do 10 pracowników zapewnia bezpieczeństwo
codziennie niszczonych dokumentów, tnąc je na paski 6 mm (poziom bezpieczeństwa P-2).
Urządzenie wyposażone jest w technologię zapobiegania zacięciom papieru, stale kontrolującą
ryzyko ich powstania; niszczy 24 kartki naraz oraz posiada pojemnik na ścinki o pojemności 34 l.
Cechy:
Duża wydajność (25 kartek o gramaturze 70 g/m2 lub 24 kartek 80 g/m2)
Paski 6 mm, ogólny poziom bezpieczeństwa P-2
Łatwy do opróżnienia wysuwany pojemnik na ścinki o pojemności 34 l
Niszczy płyty CD, karty płatnicze, zszywki i spinacze biurowe
Łatwe w obsłudze elementy sterujące
Poziom hałasu nie przekracza 65 dBA
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Wymiary po rozpakowaniu: wys. 610 x szer. 398 x gł. 320 mm
Waga 12,5 kg
Automatyczne wyłączenie przy otwarciu pojemnika

Ceny z VAT

Niszczarka Rexel Momentum M515
Posiada moc, aby niszczyć więcej! Niszczarka Rexel Momentum M515 niszczy
do 15 kartek jednocześnie i może pracować nieprzerwanie przez 4 godziny - idealnie
nadaje się do małego biura. Model M515 wyposażony jest w technologię zapobiegania
zacięciom, która gwarantuje pracę bez zbędnych przestojów. Tnie na ścinki 2 x 15 mm,
gwarantując tym bezpieczeństwo na najwyższym poziomie P5 oraz większą ładowność
pojemnika na ścinki. Pracuje cicho, jest łatwa w obsłudze za pomocą dotykowego panelu
sterowania i posiada duży, 30-litrowy pojemnik na ścinki, który mieści do 300 kartek A4.
Cechy produktu:
 Kolor: Czarny
 Wymiary: 406 x 594 x 320
 Wymiary ścinków: 2x15mm
 Ręczny podajnik papieru: tak
 Poziom bezpieczeństwa: P-5
 Czas pracy/Czas chłodzenia: 240/60
 Czas pracy od momentu włączenia: 240 min
 Gwarancja: 2 lata
 Maksymalna szerokość podajnika (mm): 230
 Liczba kartek niszczonych jednorazowo (80g/m): Niszczy do 15 kartek jednocześnie
 Pojemność kosza w litrach: 30
 Typ cięcia: Ścinki

3.475,05 zł.

Niszczarka Rexel Momentum M510
Posiada moc, aby niszczyć więcej! Niszczarka Rexel Momentum M510 niszczy
do 10 kartek jednocześnie i może pracować nieprzerwanie przez 2 godziny - idealnie
nadaje się do małego biura. Model M510 wyposażony jest w technologię zapobiegania
zacięciom, która gwarantuje pracę bez zbędnych przestojów. Tnie na ścinki 2 x 15 mm,
gwarantując tym bezpieczeństwo na najwyższym poziomie P5 oraz większą ładowność
pojemnika na ścinki. Pracuje cicho, jest łatwa w obsłudze za pomocą dotykowego panelu
sterowania i posiada 23-litrowy pojemnik na ścinki, który mieści do 250 kartek A4.
Cechy produktu:
 Kolor: Czarny
 Wymiary: 370 x 465 x 279
 Wymiary ścinków: 2x15mm
 Ręczny podajnik papieru: tak
 Poziom bezpieczeństwa: P-5
 Czas pracy/Czas chłodzenia: 120/60
 Czas pracy od momentu włączenia: 120 min
 Gwarancja: 2 lata
 Maksymalna szerokość podajnika (mm): 223
 Liczba kartek niszczonych jednorazowo (80g/m): Niszczy do 10 kartek jednocześnie

2.138,82 zł.
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Pojemność kosza w litrach: 23
Typ cięcia: Ścinki

Niszczarka Rexel Optimum AutoFeed+ 130X
Niszczarka automatyczna do papieru Optimum AutoFeed+ 130X jednorazowo niszczy
automatycznie do 130 kartek A4 (80 gsm), tnąc arkusze na konfetti
(o wymiarach 4 x 28 mm), co zapewnia poziom bezpieczeństwa P-4. Wyposażona jest w
automatyczny podajnik i 44-litrowy pojemnik na ścinki, co sprawia, że idealnie nadaje
się do użytku biurowego. Nie wymaga ręcznego podawania papieru ani wcześniejszego
usuwania zszywek i spinaczy - ta automatyczna niszczarka całą pracę wykona za Ciebie.
Cechy produktów
 W podajniku automatycznym można umieścić jednorazowo do 130 kartek A4

(80 gsm), a w podajniku ręcznym - do 8
 Poziom bezpieczeństwa P-4, tnie na konfetti o wymiarach 4 x 28 mm
 Wyjmowany, 44-litrowy pojemnik na ścinki
 Technologia zapobiegania zacięciom
 Niszczy także karty kredytowe, zszywki i spinacze
 Pracuje nieprzerwanie przez 30 minut z włączonym wentylatorem chłodzącym.
 Tryb uśpienia aktywuje się po 3 minutach nieużywania
 Dotykowy panel sterowania
 Ultraniski poziom hałasu: 55 dBA
 Czujnik na podczerwień informuje o wypełnieniu pojemnika na ścinki
 2-letnia gwarancja na urządzenie, 2-letnia gwarancja na ostrza

Ceny z VAT

2.271,44 zł.

Akcesoria do niszczarek:

Rexel - Arkusze olejowe do niszczarek
Proste w użyciu. Użyte raz w miesiącu przedłużają żywotność urządzenia.
12 sztuk w opakowaniu

162,69 zł.

Olej do niszczarek
Zalecany do niszczarek Rexel Mercury dla dużych biur, modeli z szerokim otworem
wejścia i niszczarek niepalny olej eksploatacyjny zapewnia doskonałe działanie niszczarek.
Olej w wygodnej butelce do wyciskania łatwo nanieść na głowicę tnącą, aby zapewnić
bezproblemowe działanie niszczarki.
Polecany do następujących typów niszczarek: Mercury RDM1150, Mercury RDS2250,
Mercury RDS2270, Mercury RDSM750, Mercury RDX1850, Mercury RDX2070,
Mercury RLM11, Mercury RLS32, Mercury RLX20.

162,69 zł.
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Podlegające recyklingowi worki do niszczarki, pojemność 40 litrów

344,36 zł.

Worki do niszczarki, pojemność 32 litry

291,76 zł.

Torby na ścinki podlegające recyklingowi, pojemność 20 litrów

227,76 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

Strona 9 z 11

Ceny z VAT

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 lipca 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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