OFERTA

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE
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

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE
Szafy aktowe Sam W
Szafy malowane są tylko na kolor RAL 7035, inne za dopłatą
Szafa wzmocniona wyposażona w przestawne półki co 20 mm.
Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym klasy A,
wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm.
Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie.
Wypełnienie niepalną watą mineralną.
Szafy malowane farbą strukturalną.

na zdjęciu szafa SAM W 2a
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KOD

Sam W 1a

SAMW
01010102

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x
gł.
1500 x 700 x
550

Sam W 2a

SAMW
02020203

Sam W 3a

SAMW
03020203

OZNACZENI
E

WAGA
w kg

Cena
brutto

Ilość
półek

Informacje dodatkowe

131

5.170,92 zł. 3

Jednodrzwiowa szafa wzmocniona.

1950 x 950 x
550

202

6.801,90 zł. 4

Dwudrzwiowa szafa.

1950 x 1260 x
550

252

7.468,56 zł. 4

Dwudrzwiowa szafa wzmocniona.

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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Szafy aktowe Sam
Szafy aktowe zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów, materiałów biurowych i przedmiotów wartościowych.
Szafa wyposażona jest w schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm półki (1, 2 lub 3).
W połączeniu z innymi produkowanymi przez naszą firmę meblami biurowymi, szafy aktowe umożliwiają nowoczesne urządzenie pomieszczeń
i dodatkowe zabezpieczenie dokumentów i innych wartościowych przedmiotów w biurze.
Szafa aktowa wzmocniona, wykonana z blachy stalowej, drzwi wzmacniane dwupłaszczowe. Wyposażone w uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczającym, z blokadą w trzech punktach oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokującym rygle drzwi szafy.
Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej na kwalifikację stosowanych zamków kluczowych
pod względem odporności na włamanie (klasy A).
Do wyboru oferowane są atestowane zamki renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.

Sam 200

Sam 202

Sam 203

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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KOD

Sam 200

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.
SAM 03030203 1500 x 700 x 460

Sam 201

Sam 202

OZNACZENIE

WAGA
w kg

Cena
brutto

OPIS

132

5.113,11 zł. Szafa wyposażona jest w trzy przestawne co
25 mm półki. Korpus szafy wykonany z
blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczowe
o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne,
po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20
mm). Od strony zawiasów stała listwa
ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi
po odcięciu zawiasów.

SAM 03030207 1500 x 700 x 460

145

6.098,34 zł. Szafa wyposażona jest w jeden zamykany
zamkiem zastawkowym schowek oraz dwie
przestawne co 25 mm półki. Korpus szafy
wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi
dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm.
Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy
baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i
dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała
listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie
drzwi po odcięciu zawiasów.

SAM 03030211 1500 x 700 x 460

164

7.490,70 zł. Szafa wyposażona jest w dwa zamykane
zamkiem zastawkowym schowki oraz jedną
przestawną co 25 mm półkę. Korpus szafy
wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi
dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm.
Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy
baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i
dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała
listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie
drzwi po odcięciu zawiasów.
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Sam 203

SAM 03030214 1500 x 700 x 460

179

8.175,81 zł. Szafa wyposażona jest w trzy zamykane
zamkiem zastawkowym schowki. Korpus
szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm,
drzwi dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8
mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez
trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu
góra i dół (rygle 20 mm). Od strony
zawiasów stała listwa ryglująca nie
pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu
zawiasów.

Szafy malowane są tylko na kolor RAL 7035, inne za dopłatą
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Kolory RAL:
Szafy malowane są tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłatą

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 7 z 12

Ceny z VAT

Sejfy biurowe
Sejf biurowy, który poza doskonałą ochroną zapewnia luksusowy wygląd? Z naszą ofertą to możliwe!
Dostępne są bowiem certyfikowane sejfy biurowe, które prezentują się niezwykle elegancko.
Modele do wyboru w różnych wybarwieniach, z frontem i bokami lakierowanymi na wysoki połysk.
Świetnie wpisują się w potrzeby aranżacji nowoczesnych, surowych i wyrafinowanych gabinetów, jak i tych współczesnych, ale z nutą
klasyki. Mogą uzupełniać wystrojów retro, a także aranżacji, która kusi naturalnymi materiałami.
Sejfy do biura z tej linii charakteryzują się precyzyjnie dobranymi zabezpieczeniami, trwałymi konstrukcjami oraz wyposażeniem
w postaci półek z możliwością regulacji ich wysokości. Opatrzenie otworami montażowymi i dostępność śrub kotwiących w zestawie,
pozwala na przymocowanie do podłoża, dla zagwarantowania najwyższej ochrony przed kradzieżą.
Modele z tej linii spełniają wymagania obowiązujących norm, z uwzględnieniem rodzaju przechowywanych kosztowności.
Dopełnieniem całości jest dno wyklejone dekoracyjnym materiałem.
Użytkownicy zyskują zatem na sejfie biurowym, który poza funkcjonalnością i doskonałym zabezpieczeniem, oferuje estetykę
wpisującą się w indywidualne gusta.

Sejf ścienny z zamkiem kluczowym TG-3SCL

1.447,71 zł.

Spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.
Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 14450
Kolor: czarny mrozik metalik
Ogólne informacje techniczne:

Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Drzwi wielowarstwowe

Wyposażony w półkę z możliwością regulacji wysokości

Wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1

Zawias wewnętrzny

Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami

Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym

Konstrukcja umożliwia wmurowanie w ścianę
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Gwarancja 36 miesięcy*
Malowane ekologiczną farbą proszkową
Parametry:







Wymiary zew., Wys. x Szer. x Gł.: 420 x 440 x 270 mm
Wymiary wew., Wys. x Szer. x Gł.: 355 x 366 x 185 mm
Masa: 22,5 kg
Pojemność: 24 l
Liczba półek: 1

Sejf gabinetowy TG-3GB w kl. 0 CMM z zamkiem elektronicznym
4.260,72 zł.
Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg norm PN-EN 1143-1
Kolor: czarny mrozik metalik
Ogólne informacje techniczne:
 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 Drzwi wielowarstwowe
 Wielowarstwowa konstrukcja stalowa o podwyższonej odporności termicznej i antywłamaniowej
 Próg ogniowy wyklejany uszczelką
 Zamek zabezpieczony płytą pancerną przed wybiciem
 Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
 Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180 stopni, co pozwala na całkowite odsłonięcie wnętrza
i ułatwia dostęp do środka sejfu
 Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
 Mechanizm ryglujący wraz z chromowaną klamką
 Półki z możliwością regulacji wysokości
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Zamek elektroniczny TG-1ZE SUPER
Malowane wysokiej jakości ekologiczną farbą proszkową w kolorze ciemnego grafitu (półmat)
Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
Gwarancja 36 miesięcy*
Parametry:
Wymiary zew., Wys. x Szer. x Gł.: 636 x 456 x 435 mm
Wymiary wew., Wys. x Szer. x Gł.: 516 x 316 x 316 mm
Masa: 85 kg
Pojemność: 42 l
Liczba półek: 1

Są to tylko przykłady sejfów
Posiadamy także inne wymiary w ofercie
oraz Klasy S1, S2, 0 i I

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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Przedstawiony asortyment to przykład 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 kwietnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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