OFERTA
SKRZYNKI NA LISTY

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

SKRZYNKI NA LISTY
Skrzynki pocztowe na listy to dziś znacznie więcej niż moglibyśmy przypuszczać.
Nowoczesne, estetyczne, ale i zabezpieczone we właściwy sposób, by do swojej korespondencji mieli
dostęp tylko właściciele.
W ofercie znalazły się nowoczesne skrzynki na listy, które spełniają wymagania określone przez
obowiązujące rozporządzenie w zakresie prawa pocztowego.
Stabilna i wytrzymała konstrukcja, zastosowanie zamków cylindrycznych czy też otwór wrzutowy
stworzony w taki sposób, by utrudnić wyjęcie zawartości niepowołanym osobom, to tylko część z atutów.
Każda dostępna w ofercie skrzynka pocztowa dostosowana jest do wrzucania kopert o określonych
rozmiarach.
Można również liczyć na wysokiej jakości wykonanie, ponieważ została zastosowana stal nierdzewna,
która sprzyja trwałości.
Do tego estetyka uzyskana między innymi dzięki malowaniu proszkowemu z zastosowaniem farby
ekologicznej.

- Skrzynka na listy TG-S12

133,00 zł.

Wyrób spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.092003r.,
oparte na art. 37 ust. 5 z dnia 12.06.2003r - Prawo pocztowe
Kolor
Czarny - RAL 9005
Wysokość zewnętrzna [mm] 360
Szerokość zewnętrzna [mm] 365
Głębokość zewnętrzna
100
Waga
2.15
 Skrzynka pocztowa format C4
 Skrzynka na listy do użytku zewnętrznego
 Otwór wrzutowy, zabezpieczony klapką
 Zamek cylindryczny
 Dwa klucze w zestawie
 Wykonana z metalu
 Wymiar zewn.: 365 x 360 x 100 [mm]
 Waga: 2,15 kg
 Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorze czarnym RAL9005
Skrzynka listowa na korespondencję wykonana z metalu malowana farbą proszkową, w eleganckim
czarnym kolorze. Do powieszenia na murze lub płocie, w zestawie dwa kołki montażowe i śruby.
Otwór wrzutowy zabezpieczony klapą, chroni korespondencję przed czynnikami atmosferycznymi.
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- Skrzynka na listy TG-S8

83,00 zł.

Kolor
Brązowy
Wysokość zewnętrzna [mm] 300
Szerokość zewnętrzna [mm] 216
Głębokość zewnętrzna
68
 Skrzynka pocztowa format A4
 Skrzynka na listy do użytku zewnętrznego
 Otwór wrzutowy, zabezpieczony klapką
 Zamki cylindryczne
 Wykonane z metalu
 Wymiar zewn.: 216 x 300 x 68 [mm]
 Waga: 1,07 kg
 Malowane ekologiczną farbą proszkową

- Skrzynka na listy TG-S0

98,00 zł.

Kolor
Brązowy
Wysokość zewnętrzna [mm] 300
Szerokość zewnętrzna [mm] 216
Głębokość zewnętrzna
68
 Skrzynka na listy metalowa
 Kolor: brązowy
 Format A4
 Wymiary zew: 290 x 360 x 105mm
 Masa: 1,69kg

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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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 marca 2020 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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