OFERTA
RELIGIA

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

RELIGIA
Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (k):

10 Przykazań Bożych

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

Dzieje chrześcijaństwa
- pierwsze tysiąclecie

36,90 zł. /1 szt.

Dzieje chrześcijaństwa
- drugie tysiąclecie

Mapy i plansze (m):

- Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament)
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przedstawia ustanowiony za panowania Salomona
rozkład terytorialny12 plemion (pokoleń) Izraela. Umieszczone na niej ważniejsze miejsca
kultu, miasta i twierdze mają być pomocą i ułatwieniem w zrozumieniu dziejów
starotestamentalnych. Najważniejsze wydarzenia polityczne i religijne przedstawiono w postaci
kalendarium.
Format: 160 x 100 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
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- religii
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

- Palestyna za czasów Chrystusa
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Palestynę za czasów Chrystusa.
Format: 120 x 160 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
- religii i etyki
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Ceny z VAT

246,75 zł.

- Powstanie i Rozwój Chrześcijaństwa
246,75 zł.
Prace nad mapą trwały grubo ponad dwa lata! Autor opracowania merytorycznego, po
oddaniu tytułu do druku, został poproszony o szkicowy opis zawartości merytorycznej mapy i
trudno mu się dziwić, iż tekst rozpoczął patetycznie, traktując całe zadanie wręcz po
ojcowsku:
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Przed Wami półtora tysiąca lat fascynującej historii chrześcijaństwa. Na jednej planszy
prezentujemy. Całe chrześcijaństwo na przestrzeni 15 stuleci! Od południowej Norwegii
na północy, po pogranicze Sudanu i Etiopii na południu! Od Atlantyku po krańce Rusi i góry
Kaukazu!
Patrząc na mapę można prześledzić dzieje nie tylko Kościoła katolickiego i łacińskiego
Zachodu, lecz także Kościoła prawosławnego i innych Kościołów Wschodu m.in.
gruzińskiego, ormiańskiego, nubijskiego!
Mapa przedstawia na planszy głównej barwny proces rozwoju chrystianizacji od VI wieku po
przełom XIV-XV wieku. Cennym uzupełnieniem są m.in. ważniejsze patriarchaty,
arcybiskupstwa i biskupstwa, a także klasztory i to nie tylko te najbardziej znane.
Prezentujemy także te wcześniej nieobecne w polskiej kartografii. W tle przedstawiliśmy
proces ekspansji islamu i jej zasięg do schyłku wieków średnich.
Na kartonach bocznych, znajdziecie Drodzy Przyjaciele dzieje chrześcijaństwa w czasach
Imperium Rzymskiego, państwa krzyżowców do połowy XIII wieku i Wielką Schizmę
Zachodnią, która na kilkadziesiąt lat podzieliła chrześcijański Zachód. Dzięki barwnym
sylwetkom można się dowiedzieć jak wyglądali rycerze zakonni i mnisi z niektórych
zgromadzeń klasztornych. Burzliwe dzieje chrześcijaństwa (i to nie tylko łacińskiego)
możecie wszyscy prześledzić dzięki kalendarium i zestawieniu soborów. A więc, udajmy się
wraz z najnowszą mapą w fascynującą podróż po historii, nie tylko kościelnej.
Format: 150 x 110 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

- Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wielkie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza:
chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam. W sposób bardzo przejrzysty ukazana jest analiza
porównawcza stylów architektonicznych, malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej oraz pisma.
Bogato ilustrowana przykładami.
Format: 160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
- religii
- sztuki
poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Ceny z VAT

246,75 zł.
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Ceny z VAT

- Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ścienna plansza szkolna do religii, etyki, historii i WOS-u przedstawiająca drzewo
genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opracowana została we
współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Format: 160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- religii i etyki
- historii
- WOS-u
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

264,46 zł.

- DUO Pielgrzymki Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II
Dwustronna ścienna mapa szkolna do religii, etyki, historii i WOS-u przedstawiająca życie
i dzieło papieża Jana Pawła II oraz jego podróże po świecie. W osobnym kartonie opisane
są szczegółowo pielgrzymki wielkiego Polaka do ojczyzny.
Format: 160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- religii i etyki
- historii
- WOS-u

279,30 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 5 z 9

Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Ceny z VAT

- DUO Drzewko decyzyjne / Drzewko - asystent
264,45 zł.
Dwustronna, ścienna plansza szkolna do języka polskiego, nauczania zintegrowanego,
religii i etyki, której koncepcja oparta jest na aktywnych metodach nauczania. Rewers planszy
to Drzewko Asystent - doskonała pomoc do przeprowadzenia "burzy mózgów"
czy wyrysowania mapy mentalnej. Do planszy dołączony jest przewodnik metodyczny
w postaci zeszytu z przykładowymi scenariuszami lekcji i ćwiczeniami.
Drzewko decyzyjne / Drzewko Asystent może być również cenną pomocą w trakcie lekcji
wychowawczych oraz zajęć pedagogicznych.
Format: 160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- języka polskiego
- nauczania zintegrowanego
- religii i etyki
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
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Plansze pozostałe:

Ceny z VAT

- Katecheza (b)
325,95 zł.
Pomoc dydaktyczna, którą oddajemy do rąk nauczycieli przeznaczona jest do pracy na
lekcjach katechezy w szkole podstawowej, zarówno w młodszych klasach jak i w starszych
oraz gimnazjum. Zestaw plansz może być wykorzystywany na wielu godzinach lekcyjnych w
ciągu roku katechetycznego, daje ona możliwość /zależnie od inwencji katechety/ pracy
z całą klasą bądź, w grupach, a także aktywizację katechezy. Uczniowie mają możliwość
czynnego uczestnictwa w lekcji przez umieszczanie elementów rzepowych na planszach
podkładowych. Zbiór plansz zawiera następujące tytuły:
- Drabinka adwentowa,
- Rok liturgiczny,
- Palestyna życie i działalność Jezusa Chrystusa,
- Kalendarz wielkopostny,
- Tajemnice różańca świętego.

- Rok Kościelny (s)
Plansza 120 x 160 cm. Jednostronna

289,00 zł.
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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 czerwca 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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