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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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                                                      P L A N E R Y                                               

 

 
 

Planer magnetyczny officeBoard 
 

 
Tablice do planowania – Polecane do użytku w biurach i szkołach, np. jako grafik dyżurów  

(pokój nauczycielski, administracyjny). Pomocny w efektywnym planowaniu zadań zespołów  

w firmie. Harmonogram na tablicy jest dobrze wyeksponowany, dlatego odczytywany jest  

łatwo i na bieżąco. Plan można zapisywać markerami suchościeralnymi albo układać używając 

dedykowanych do tego celu szyldów czy symboli magnetycznych. 

Rama z profilu aluminiowego 

 
Powierzchnia ceramiczna, Planer tygodniowy – TP003 (90 x 60 cm) 

     
Tablica suchościeralna z powierzchnią o właściwościach magnetycznych w dwóch opcjach:  

ceramicznej i lakierowanej. Na powierzchni znajduje się stały nadruk terminarza (tygodniowego, 

miesięcznego lub rocznego), który ułatwia planowanie zadań indywidualnych jak i zespołowych,  

w określonych odstępach czasowych. 

W modelach: TP003, TP007, TP008, TP009 tablice posiadają dodatkową część specjalnie do  

sporządzania notatek. 
 

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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Planer miesięczny TP001(90 x 60 cm)                  Planer miesięczny TP004 (90 x 60 cm) 

 

                    
Planer miesięczny TP007 (120 x 90 cm)               Planer roczny TP002 (90 x 60 cm) 

 

                     
Planer roczny TP005 (90 x 60 cm)                         Planer roczny TP008 (120 x 90 cm) 

 

Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,  

popielatymi narożnikami. Produkt wyposażono w wygodną półkę. 

W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 
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  Planery 
 Wymiary cm 

(szer. x wys.)   
 Nr art.  Cena brutto  

 
 

Powierzchnia ceramiczna 

(suchościeralno-magnetyczna) 
    

  
Rama z profilu officeBoard - 

aluminiowego (anodowanego) 

w kolorze srebrnym; 

plastikowe narożniki w 

kolorze popielatym.  

W komplecie: półka (dł. 30 

cm), marker, 3 magnesy oraz 

elementy mocujące. 

Gwarancja: 2 lata / 

dożywotnia na powierzchnię 

ceramiczną! 

 90×60 

tygodniowy 

+ pole notatek  
 TP003  791,62 zł.  

  
 90×60 

miesięczny  
 TP001  791,62 zł.  

  
 90×60 

roczny  
 TP002  791,62 zł.  

  
Powierzchnia lakierowana  

(suchościeralno - magnetyczna) 
    

 
 

Rama z profilu officeBoard - 

aluminiowego (anodowanego) 

w kolorze srebrnym; 

plastikowe narożniki w 

kolorze popielatym.  

W komplecie: półka (dł. 30 

cm), marker, 3 magnesy oraz 

elementy mocujące. 

Gwarancja: 2 lata / 

dożywotnia na powierzchnię 

ceramiczną! 

 90×60 

miesięczny  
 TP004  536,37 zł.  

  
 

 120×90 

miesięczny 

+ pole notatek  
 TP007  860,05 zł.  

 
 

Rama z profilu officeBoard - 

aluminiowego (anodowanego) 

w kolorze srebrnym; 

plastikowe narożniki w 

kolorze popielatym.  

W komplecie: półka (dł. 30 

cm), marker, 3 magnesy oraz 

elementy mocujące. 

Gwarancja: 2 lata / 

dożywotnia na powierzchnię 

ceramiczną! 

 90×60 

roczny  
 TP005  536,37 zł.  

  

 120×90 

roczny 

+ pole notatek  
 TP008  860,05 zł.  
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Planer magnetyczny z korkiem C-line 
 

 
TPC03/C65 – Planer tygodniowy 

 

 
TPC01/ C65 – Planer miesięczny 

 

 

   
 

Zastosowanie: Doskonale nadaje się do użytku w szkołach i w biurach. Pomocny  

w efektywnym planowaniu zadań Twojego zespołu. 

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych.  

Na powierzchni znajduje się stały nadruk terminarza do planowania zadań w określonych  

odstępach czasowych (tygodniowym lub miesięcznym). Rama wykonana z profilu  

aluminiowego C-line w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, ozdobnymi narożnikami.  

Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. 

NOWOŚĆ! Dodatkowa powierzchnia korkowa, do przyczepiania informacji za pomocą pinezek. 

W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø 16 mm) oraz elementy mocujące 
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PLANER 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

TPC03/C65 

Powierzchnia lakierowana (suchościeralna - 

magnetyczna) z nadrukiem planera tygodniowego 

połączona z powierzchnią korkową,  

rama z profilu aluminiowego ecoBoards 

anodowana na kolor srebrny, plastikowe narożniki  

w kolorze popielatym,  

w komplecie marker i 3 magnesy oraz elementy 

mocujące. 

gwarancja: 2 lata 

60 x 50 165,67 zł.  

 
 
 
 
 
 
 

TPC01/ C65 

Powierzchnia lakierowana (suchościeralna - 

magnetyczna) z nadrukiem planera miesięcznego 

połączona z powierzchnią korkową, rama z profilu 

aluminiowego ecoBoards anodowana na kolor 

srebrny, plastikowe narożniki  w kolorze 

popielatym,  

w komplecie marker i 3 magnesy oraz elementy 

mocujące. 

gwarancja: 2 lata 

60 x 51 165,67 zł.  

 

 

 Symbole magnetyczne do planerów 4 arkusze 87,91 zł.  

 

 Paski magnetyczne do planerów 4 szt. 22,13 zł.  
 

Ramka magnetyczna z folią A5 - 19,73 zł.  

Ramka magnetyczna z folią A4 - 27,55 zł.  

Ramka magnetyczna z folią A3 - 32,37 zł.  
 

Listwa magnetyczna 50 cm + 3 magnesy 20 mm - 16,31 zł.  

Listwa magnetyczna 100 cm + 3 magnesy 20 mm - 26,25 zł.  
 

Szyldy samoprzylepne do planera miesięcznego - 38,28 zł.  

Szyldy samoprzylepne do planera rocznego - 28,14 zł.  

Szyldy samoprzylepne do planera tygodniowego - 34,13 zł.  
 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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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.  

 
-    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. 

 

 
-    Markery czarne, czerwone zielone, niebieskie luzem                               4,00 zł.  

 

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

 

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

                   

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

 

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

-    Płyn do białych tablic 0,500 l.                                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.  

 

 
-    Symbole magnetyczne             87,91 zł. 

Wykonane z folii magnetycznej, w kolorze: zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim.  

Komplet zawiera 4 ark. (317 znaków), idealne do plenerów i map. 

 

 
-    Paski magnetyczne             22,13 zł. 

Wykonane z folii magnetycznej, w kolorze: zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim.  

Komplet zawiera 4 paski o długości 60 cm i szerokości 0,9 cm.  

Możliwość skracania za pomocą nożyczek. 
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-    Szyldy do planerów  

Wykonane z folii, dzięki nim Twój planer będzie bardziej czytelny. 

 

Szyldy samoprzylepne do planera miesięcznego 1 ark. STP001 38,28 zł.  

Szyldy  samoprzylepne do planera rocznego 1 ark. STP002 28,14 zł.  

Szyldy  samoprzylepne do planera tygodniowego 1 ark. STP003 34,13 zł.  

 

 

 

ZADZWOŃ PO AKTUALNĄ PROMOCJĘ LUB WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ  

www.bismw.com.pl 

 
 

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.  
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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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