OFERTA
STOJAKI DO MAP I PLANSZ

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

STOJAKI DO MAP I PLANSZ

Stojak do zawieszania map i plansz (m)

309,96 zł.

Stelaż w dowolnym kolorze:

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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Stojak OVAL (d)
Aluminiowa, lekka konstrukcja w kolorze srebrnym z jezdną podstawą. Stała wysokość.
Wysokość: 207 cm.

349,74 zł.

Stojak MOBILE (d)
Stojak z aluminium malowanego proszkowo w kolorze popielatym na plastikowej
podstawie jezdnej.
Regulowana wysokość: 180 – 241 cm.

791,62 zł.

Stojak do przechowywania map i plansz KASIA 16 (25-50 map)
*kolorystyka strona 6
- stojak do przechowywania map

wys. x szer. x głęb. (w mm.)
700 x 900 x 400

Wieszak do przechywania plansz z 30-kółkami z haczykami (30 plansz)

306,27 zł.

476,00 zł.

Kolor czarny z regulowaną wysokością
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398,52 zł.

Skrzynia KASIA na plansze
Kasia skrzynia na plansze to mebel z otwieraną górną klapą oraz parą drzwi, służący
do przechowywania zwijanych plansz lub małoformatowych map.
Wymiary: 1200x400x1020 mm
*kolorystyka strona 6

Szafa KASIA do przechowywania map
Szafa na mapy zamykana na kluczyk. W środku kratownica do przechowywania map
i pręty drewniane aby mapy rozdzielić.
*kolorystyka strona 6
1860 x 800 x 600

848,70 zł.

(na zdjęciu są przedstawione dwie szafy)

Szafa do przechowywania map z wysuwanym stojakiem na mapy (na kółkach)
Szafa na mapy zamykana na kluczyk.
*kolorystyka strona 7

1860 x 800 x 600

cena na zapytanie
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(na zdjęciach są przedstawione dwie szafy)

Szafa do przechowywania map z przegrodami pionowymi
Szafa na mapy zamykana na kluczyk.
*kolorystyka strona 7

1860 x 800 x 600

cena na zapytanie

Szafy do przechowywani map i plansz robimy także pod indywidualne potrzeby Klientów
oraz w dowolnym kolorze. Oto przykład:
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*Wzory kolorów płyty meblowej:

Meble w standardzie w kolorze buk bawaria
Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary
Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach

Szafy mogą być na stopkach zamiast cokołu. Dopłata do szafy – 30,00 zł.
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*Wzory kolorów płyty meblowej:
Meble w standardzie w kolorze buk
Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, grusza, popiel, czarny i biały
Dopłata 25 % - meble w większości pozostałych kolorach
Kolorowa obrzeżówka – dopłata

31,00 zł.

BUK R 5113

OLCHA R 4647

CZARNY

GRUSZA R 4964

POPIEL U 112 PE

BIAŁY

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
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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 grudnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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