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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 
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                                 P A R A W A N Y                        

 

 
 

 

PRODUCENT  F 
 

Cennik kosztów dostawy przy każdym parawanie  
 

Tablice korkowe i tekstylne na stelażu są idealnym rozwiązaniem dla szkół i instytucji 

użytku publicznego. Stabilny stalowy stelaż pozwala na umieszczenie tablicy bądź szeregu 

tablic w dowolnym miejscu sali lub holu.  

Prezentacja plakatów, prac uczniów i miejscowych ogłoszeń staje się łatwe i proste. 

Stelaże parawanów korkowych i tekstylnych wykonane są z rurek stalowych niklowanych 

połączonych dedykowanymi złączkami. W zależności od ich mobilności wyposażone są  

w kółka z hamulcem lub stabilne nóżki. Występują one jako pojedyncze elementy bądź 

złączone szeregowo klamrami. 

 

Możliwości ustawienia  
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Parawany są w standardzie na stopkach  

  
 

Za dopłatą 60 zł. brutto na kółkach z hamulcem (kpl.)   
 

   
 
 

 
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  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 22 

 

 

 
 

 
Parawan korkowy dwustronny w ramie aluminiowej  

Tablice korkowe zamontowane na stelażu posiadają dwustronny drobnoziarnisty korek oraz anodowaną 

aluminiową ramkę. Korzystając z pinezek do tablic korkowych przedstawiane informacje na kartkach są 

estetyczne i trwałe. 

Parawany korkowe posiadają możliwość łączenia w wieloelementowe konstrukcje dopasowane do 

pomieszczenia. Możliwość ustawienia parawanów korkowych w formie kilku kombinacji typu wachlarzy, 

półokręgów i wnęk sprawia, że są idealnym zastosowaniem na wszelkiego rodzaju wystawy. 

- powierzchnia tablicy - korek naturalny drobnoziarnisty z każdej strony tablicy 

- powierzchnia użytkowa po obu stronach tablicy 

- parawan w pionie lub poziomie (proszę zaznaczyć w zamówieniu) 

- ramka wykonana z aluminium anodowanego 

- stelaż ze srebrnych rurek niklowanych o średnicy 25 mm 

- parawan może być w wersji na nóżkach lub mobilny na kółkach z hamulcem. 

- w zestawie klucz imbusowy 

- opakowanie pinezek 

 

 Wysokość stelaża: 

- przy nóżkach - 175 cm 

- przy kółkach  - 180 cm 
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Nazwa artykułu Symbol  cena brutto  
Transport 

cena brutto  

    
Parawan  

   na stopkach   

parawan 

w pionie 

parawan 

w 

poziomie 

Tablica korkowa dwustronna 

100x100 w ALD na stelażu TK1010ALD-ST 791,17 zł 49,20 zł 49,20 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

120x100 w ALD na stelażu TK1210ALD-ST 831,40 zł 49,20 zł 86,10 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

120x120 w ALD na stelażu TK1212ALD-ST 869,75 zł 92,25 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

130x100 w ALD na stelażu TK1310ALD-ST 863,52 zł 49,20 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

130x120 w ALD na stelażu TK1312ALD-ST 887,66 zł 92,25 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

140x100 w ALD na stelażu TK1410ALD-ST 921,14 zł 49,20 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

140x120 w ALD na stelażu TK1412ALD-ST 962,78 zł 92,25 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

150x100 w ALD na stelażu TK1510ALD-ST 927,71 zł 49,20 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

150x120 w ALD na stelażu TK1512ALD-ST 974,62 zł 92,25 zł 92,25 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

170x100 w ALD na stelażu TK1710ALD-ST 1.027,00 zł 49,20 zł 98,40 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

170x120 w ALD na stelażu TK1712ALD-ST 1.071,43 zł 98,40 zł 98,40 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

180x100 w ALD na stelażu TK1810ALD-ST 1.078,75 zł 49,20 zł 98,40 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

180x120 w ALD na stelażu TK1812ALD-ST 1.118,62 zł 98,40 zł 98,40 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

200x100 w ALD na stelażu TK2010ALD-ST 1.126,77 zł 98,40 zł 98,40 zł 

Tablica korkowa dwustronna 

200x120 w ALD na stelażu TK2012ALD-ST 1.183,11 zł 98,40 zł 98,40 zł 

 

Parawany są w standardzie na stopkach  

lub za dopłatą 60 zł. brutto na kółkach z hamulcem (kpl.)    
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Parawan tekstylny dwustronny w ramie aluminiowej  
Tablice tekstylne na stelażu posiadają dwustronny materiał tekstylny oraz anodowaną aluminiową ramkę. 

Korzystając z pinezek do tablic sprawiamy że informacje na kartkach można często zmieniać nie 

pozostawiając widocznych śladów przypięć. 

Pojedyncze parawany tekstylne przystosowane są do łączenia ze sobą tworząc kilkuelementowe złączone 

segmenty. 

Możliwość ustawienia parawanów tekstylnych w formie kilku kombinacji typu wachlarzy, półokręgów i 

wnęk sprawia, że są idealnym zastosowaniem na wszelkiego rodzaju wystawy. 

- powierzchnia tablicy - materiał tekstylny z każdej strony tablicy 

- dostępne kolory – szary, niebieski, zielony, czerwony, żółty 

- powierzchnia użytkowa po obu stronach tablicy 

- parawan w pionie lub poziomie (proszę zaznaczyć w zamówieniu) 

- ramka wykonana z aluminium anodowanego 

- stelaż ze srebrnych rurek niklowanych o średnicy 25 mm 

- parawan może być w wersji na nóżkach lub mobilny na kółkach z hamulcem. 

- w zestawie klucz imbusowy 
 

 Wysokość stelaża: 

- przy nóżkach - 175 cm 

- przy kółkach  - 180 cm 
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Symbol  
Nazwa artykułu  

wymiar  
 cena brutto  

Transport 

cena brutto  

    
 Parawan  

   na stopkach   

parawan 

w pionie 

parawan 

w 

poziomie 
 

TT1010ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 100x100 889,15 zł 49,20 zł 49,20 zł 

TT1210ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 120x100 916,51 zł 49,20 zł 86,10 zł 

TT1212ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 120x120 979,89 zł 92,25 zł 92,25 zł 

TT1310ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 130x100 946,97 zł 49,20 zł 92,25 zł 

TT1312ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 130x120 1.000,28 zł 92,25 zł 92,25 zł 

TT1410ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 140x100 1.030,29 zł 49,20 zł 92,25 zł 

TT1412ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 140x120 1.112,26 zł 92,25 zł 92,25 zł 

TT1510ALD-ST  

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 150x100 1.126,52 zł 49,20 zł 92,25 zł 

TT1512ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 150x120 1.164,94 zł 92,25 zł 92,25 zł 

TT1710ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 170x100 1.238,52 zł 49,20 zł 98,40 zł 

TT1712ALD-ST 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 170x120 1.278,05 zł 98,40 zł 98,40 zł 

TT1810ALD-ST   

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 180x100 1.265,72 zł 49,20 zł 98,40 zł 

TT1812ALD-ST   

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 180x120 1.301,58 zł 98,40 zł 98,40 zł 

TT2010ALD-ST   

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 200x100 1.352,62 zł 98,40 zł 98,40 zł 

TT2012ALD-ST   

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 200x120 1.378,91 zł 98,40 zł 98,40 zł 

  

Parawany są w standardzie na stopkach  

lub za dopłatą 60 zł. brutto na kółkach z hamulcem (kpl.)  
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Parawan magnetyczny dwustronny w ramie aluminiowej  

 
Tablice megnetyczne na stelażu posiadają tablicę dwustronną magnetyczną oraz anodowaną aluminiową 

ramkę.  

Pojedyncze parawany magnetyczne przystosowane są do łączenia ze sobą tworząc kilkuelementowe 

złączone segmenty. 

Możliwość ustawienia parawanów magnetycznych w formie kilku kombinacji typu wachlarzy, półokręgów 

i wnęk sprawia, że są idealnym zastosowaniem na wszelkiego rodzaju wystawy. 

- powierzchnia tablicy – tablica dwustronna magnetyczna z każdej strony tablicy 

- powierzchnia użytkowa po obu stronach tablicy 

- parawan w pionie lub poziomie (proszę zaznaczyć w zamówieniu) 

- ramka wykonana z aluminium anodowanego 

- stelaż ze srebrnych rurek niklowanych o średnicy 25 mm 

- parawan może być w wersji na nóżkach lub mobilny na kółkach z hamulcem. 

- w zestawie klucz imbusowy 
 

 Wysokość stelaża: 

- przy nóżkach - 175 cm 

- przy kółkach  - 180 cm 
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Symbol  
Nazwa artykułu  

wymiar  
 cena brutto  

Transport 

cena brutto  

    
 Parawan  

   na stopkach   

parawan 

w pionie 

parawan 

w 

poziomie 
 

TM1010ALD-

STELAŻ 

Parawan 

magnetyczny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 100x100 1.201,83 zł 49,20 zł 49,20 zł 

TM129ALD-

STELAŻ 

Parawan 

magnetyczny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 120x90 1.220,69 zł 49,20 zł 86,10 zł 

TM1210ALD-

STELAŻ 

Parawan 

magnetyczny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 120x100 1.255,42 zł 92,25 zł 92,25 zł 

TM1310ALD-

STELAŻ 

Parawan 

magentyczny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 130x100 1.309,86 zł 49,20 zł 92,25 zł 

TM1410ALD-

STELAŻ 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 140x100 1.326,35 zł 49,20 zł 92,25 zł 

TM1410ALD-

STELAŻ 

Parawan tekstylny 

dwustronny w ALD 

na stelażu 150x100 1.369,03 zł 49,20 zł 92,25 zł 

 

Parawany są w standardzie na stopkach  

lub za dopłatą 60 zł. brutto na kółkach z hamulcem (kpl.)    
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PRODUCENT  A  DOSTAWA TYLKO WARSZAWA I OKOLICE   
          
 

PARAWANY  STOJĄCE  180 x 80: 

 
Parawany mogą stać pojedynczo lub można je zestawić i łączyć ze sobą  
 

Tekstylne – wykładzina w dowolnym kolorze ze strony 4:  

     wysokość x szerokość  
- 1-skrzydłowy           180 x 80      cena na zapytanie   

- 2-skrzydłowy  2 x   180 x 80      cena na zapytanie   

- 3-skrzydłowy  3 x   180 x 80                 cena na zapytanie   

- każde następne skrzydło         180 x 80      cena na zapytanie   

 

Korkowe: 
- 1-skrzydłowy           180 x 80      cena na zapytanie   

- 2-skrzydłowy  2 x   180 x 80      cena na zapytanie   

- 3-skrzydłowy  3 x   180 x 80                 cena na zapytanie   

- każde następne skrzydło         180 x 80      cena na zapytanie   

 

Białe – magnetyczne: 
- 1-skrzydłowy           180 x 80      cena na zapytanie   

- 2-skrzydłowy  2 x   180 x 80      cena na zapytanie   

- 3-skrzydłowy  3 x   180 x 80                 cena na zapytanie   

- każde następne skrzydło         180 x 80      cena na zapytanie   

Parawany mogę mieć także inne wymiary.  

    

      
 

Zdjęcie poglądowe 

Parawany w standardzie są produkowane do samej podłogi   
Na życzenie Klienta robimy odstęp (przestrzeń) między podłogą a dolną krawędzią parawanu. 

Wtedy na zamówieniu prosimy wskazać ile ma wynosić ta wysokość.   
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Przykład innego wykonania parawanów 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Przykładowe kolory wykładziny  

              zastosowane w parawanach tekstylnych  

              

                                      

 

 

 

 

 

 

   
 

Miniaturka parawanu pokazująca możliwości jego wykonania 
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kolory wykładziny parawanów (A): 

 

01     02     1667 1311 1202 

 

 

1124 1730 1668 1338 1209 

 

1127 1511 1650 1365 1205 
 

1826 1718 1785 1555 1257 
 

Podane wartości kolorów przedstawione na stronie są poglądowe, mogą odbiegać od rzeczywistości. 

Partie wykładzin i tkanin wyprodukowanych przez fabrykę, mogą różnić się odcieniem. 
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PRODUCENT  C 
 

TABLICE MODERACYJNE DWUSTRONNE TM: 
 

      
 

     
 

  
 tablica w ramie aluminiowej, popielatej (anoda)  

 dwustronna o powierzchni korkowej, tekstylnej lub suchościeralnej  

 mocowana na specjalnych nogach  

 kółka z hamulcem dostępne w opcji 

 

Zastosowanie: Idealna podczas wystaw i galerii zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju ogłoszeń. Mogą 

być również wykorzystane w miejscach, gdzie istnieje potrzeba fizycznego przedzielenia przestrzeni w 

estetyczny sposób. 

Tablica moderacyjna to konstrukcja do samodzielnego montażu, w dowolnej konfiguracji i według 

własnego uznania. Tablica dostępna jest w wersji o powierzchni suchościeralnej, korkowej lub tekstylnej. 

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 

narożnikami. Panele przymocowane są do systemu za pomocą specjalnych, wytrzymałych uchwytów. 

Tablice dostępne są w różnych rozmiarach, dlatego też możliwe jest zawieszanie ich zarówno w pionie, jak 

i w poziomie – w zależności od potrzeb. Całość umocowana jest na specjalnych nogach, zapewniające 

stabilność systemu. 

W zestawie z nogą dołączane są stopki, zapewniające stabilność produktu. 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 14 z 22 

 

 

 

 

 

Uwaga! Istnieje możliwość zestawienia dowolnej ilości słupów i paneli, a także zakupienia kółek  

z hamulcem, zapewniające mobilność produktu. 

Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt. 

 

Wymiar (AxB) Art. Nr Cena brutto 

120 x 30 suchoś-magnetyczna dwustronna TMS123  411,84 zł.  

120 x 60 korkowa dwustronna TMC126  418,02 zł.  

120 x 60 tekstylna dwustronna TMT126  433,97 zł.  

120 x 60 suchoś-magnetyczna dwustronna TMS126  544,62 zł.  

120 x 90 korkowa dwustronna TMC129 464,15 zł.  

120 x 90 tekstylna dwustronna TMT129 486,31 zł.  

120 x 90 suchoś-magnetyczna dwustronna TMS129 673,06 zł.  

120 x 120 korkowa dwustronna TMC1212  540,49 zł.  

120 x 120 tekstylna dwustronna TMT1212  566,56 zł.  

120 x 120 suchoś-magnetyczna dwustronna TMS1212  855,96 zł.  

120 x 180 korkowa dwustronna TMC1218  689,21 zł.  

120 x 180 tekstylna dwustronna TMT1218  741,35 zł.  

120 x 180 suchoś-magnetyczna dwustronna TMS1218  1.209,45 zł.  

stojak do tablicy wysokość 160 cm  / 1 szt. NTM160  243,25 zł.  

stojak do tablicy wysokość 190 cm  /  szt.  NTM190  253,20 zł.  

2szt. kółka do stojaka z hamulcem  

2 szt. uchwyt do tablic moderacyjnych 

NTK  

NTMU 

42,39 zł.  

32,25 zł.  
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TABLICE MODERACYJNE DWUSTRONNE MT: 

 

     
 

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe.  

Tablica o podstawie typu V posiada nogi wyposażone w kółka.  

Powierzchnia: suchościeralna lakierowana, korkowa lub tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym). 

 
 

Powierzchnie: 
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- Powierzchnia korkowa 

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe.  

Tablica o podstawie typu V posiada nogi wyposażone w kołka. 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

120 x 150 cm   MTC1215/CV           1.042,72 zł.  

 

 

 

- Powierzchnia suchościeralna lakierowana,  

  składana (D) lub cała (C). 

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe.  

Tablica o podstawie typu V posiada nogi wyposażone w kołka. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię. 

120 x 150 cm   MTS1215/CV            1.305,84 zł.  

120 x 150 cm   MTS1215/DV            1.500,70 zł.  

 

 

 

- Powierzchnia tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym), 

  składana (D) lub cała (C). 

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe.  

Tablica o podstawie typu V posiada nogi wyposażone w kołka. 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

 

120 x 150 cm  MTT1215/CV            1.086,99 zł.  

120 x 150 cm  MTT1215/DV            1.265,72 zł.  

 
 

CV – 1-cześciowa, na kółkach  

DV – składana, na kółkach  
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AKCESORIA DO PARAWANÓW  
 

 
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.  

 

Akcesoria do tablic białych: 

 
-    Markery do wyboru: czarne, czerwone zielone, niebieskie sprzedawane luzem      4,00 zł. / 1 sztuka 

 

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

 

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

 

 
-    Kpl. markerów do białych tablic  AS104                   34,13 zł. 

 

 
-    Płyn do białych tablic 0,200 l. AS105                     36,38 zł. 

-    Płyn do białych tablic 0,500 l. AS131                    72,39 zł. 
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-    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. 

 

    
-    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.  

 
-      Płyn czyszczący FORTE do tablic suchościeralnych  

 do markerów permanentnych  (200 ml.)    44,26 zł.

    
 

 

 

  Akcesoria 
Wymiary / 

Ilość 
Nr art.  

Cena 

brutto 

 

 
Zestaw startowy do tablic 

suchościeralnych 
Pakowane w karton. Zestaw zawiera: 

4 kolorowe markery, holder magnetyczny 

do markerów, czyścik magnetyczny, 10 

wymiannych wkładów filcowych, płyn 

czyszczący, 10 magnesów. 

- AS111N 139,99 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  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 19 z 22 

 

 

 
 
 

  Akcesoria do tablic 
Rozmiar  

/ Ilość 
Nr art.  

Cena 

brutto 

 

 
Markery do tablic - 4 kolory (czarny, 

niebieski, czerwony, zielony), długość 

linii pisania 200-250 m 

4 szt. AS119     21,34 zł.  

 

 

Zestaw startowy do tablic mini. Zestaw 

składa się z: 4 markerów (w kolorach: 

czarny, niebieski, czerwony, zielony), 

wycieraka OVAL, wymiennych flicy do 

wycieraka OVAL (5 szt.), płynu do tablic 

z atomizerem (50 ml), magnesów o 

średnicy 20 mm (10 szt. mix kolorów) 

- AS116 58,81 zł.  

 

 
Magnesy Ø20 mm - 10 szt. mix kolorów  10 szt. 

AM116/

C 
11,94 zł.  

 

 Płyn czyszczący do tablic 50ml z 

atomizerem 
50 ml AS121 15,99 zł.  

  

Wycierak OVAL - AS120 16,49 zł.  

Wkłady filcowe OVAL - 5 szt. 5 szt. AS130 9,48 zł.  
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 Bardzo mocne magnesy  Nr art.  Cena brutto 

  
Bardzo mocne magnesy, w kształcie 

kwadratu. 
AM150 

6 sztuk  
45,01 zł.  

  

Markery Multiboard Nr art.  Cena brutto  

  

Markery Multiboard - białe  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS141OZ  

15 sztuk  
191,28 zł.  

 AS141  

1 sztuka  
17,44 zł.  

  

Markery Multiboard - czarne  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS142OZ  

15 sztuk  
191,28 zł.  

 AS142  

1 sztuka  
17,44 zł.  

  

Markery Multiboard fluorescencyjne  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS143  

4 sztuki 

kolorowe  
56,08 zł.  

 

 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który 
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

W ofercie przedstawione są tylko przykłady parawanów. 
Realizujemy także parawany pod wymiar. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 

 
 

 

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) 
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*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 06 marca 2023 r.            

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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