
  

 
 

OFERTA  
STOJAKI ROWEROWE  
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska  
 

    

 

 
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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                                   S T O J A K I    N A   R O W E R Y            

 

                                   
 

- STOJAKI ROWEROWE (k): 
Stojaki wykonane są solidnie i z dbałością o każdy szczegół.  

Stojaki które są ocynkowane przez długi czas pozostają "jak nowe". Nie wymagają  

malowania, ponieważ ocynk nadaje im ładny srebrny kolor. 

 

Jednym z wielu atutów jest możliwość zamontowania zarówno do ściany jak  

i w pozycji leżącej. 
 

Kolejnym atutem jest odległość między ustawionymi rowerami, jest ona tak dopasowana,  

aby rowery nie stały zbyt blisko siebie (powoduje to ustawianie rowerów co drugie stanowisko), jednakże z 

drugiej strony rowery nie są ustawione zbyt daleko od siebie, co widać na zdjęciach poniżej. 

 

Wszystkie stojaki mogą być wykonane jako stojaki do przedszkoli na małe rowerki. 

Stojaki te mają tylko 12 cm wysokości (na małe rowerki).  

Cena taka sama jak standard.  

 
Do stojaków dołączone są kołki mocujące. 
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     - Stojak 1      130,00 zł.  

STOJAK NA 1 ROWER  

- długość 20 cm 

- szerokość 45 cm 

- wysokość ok 24 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL  
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 
 

  - Stojak 2    205,00 zł.  

STOJAK NA 2 ROWERY  

- długość 70 cm 

- szerokość 45 cm 

- wysokość ok 24 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

    - Stojak 3    298,00 zł.  

STOJAK NA 3 ROWERY  

- długość 100 cm 

- szerokość 45 cm 

- wysokość ok 25 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 
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  - Stojak 4    464,00 zł.  

STOJAK NA 5 ROWERÓW  

- długość 180 cm 

- szerokość 45 cm 

- wysokość ok 25 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

     - Stojak 5    308,00 zł.  

STOJAK NA 3 ROWERY  

OCYNKOWANY 

- długość 88 cm 

- szerokość 40 cm 

- wysokość ok 24 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- ocynkowany galwanicznie 

- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

   - Stojak 6    494,00 zł.  

STOJAK NA 5 ROWERÓW  

OCYNKOWANY 

- długość 160 cm 

- szerokość 40 cm 

- wysokość ok 24 cm 

- konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm) 

           stojaki (rura fi 25mm) 

- ocynkowany galwanicznie 

- do stojaka dołączone są kołki mocujące 
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     - Stojak 11    198,00 zł. 

STOJAK NA 3 ROWERY  

OCYNKOWANY 

- długość 90 cm 

- szerokość 40 cm 

- wysokość ok. 24 cm 

- konstrukcja: podstawa (płozy ½”), stojaki (rura 3/8”) 

- ocynowany galwanicznie  

- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

  - Stojak 12    240,00 zł. 

STOJAK NA 4 ROWERÓW  

OCYNKOWANY 

- długość 140 cm 

- szerokość 42 cm 

- wysokość ok 29 cm 

- konstrukcja w całości spawana 

- ocynowany galwanicznie  

- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

  - Stojak 13    308,00 zł. 

STOJAK NA 5 ROWERÓW  

OCYNKOWANY 

- długość 180 cm 

- szerokość 40 cm 

- wysokość ok. 25 cm 

- ocynowany galwanicznie  

- do stojaka dołączone są kołki mocujące 
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   - Stojak 16    834,00 zł. 

STOJAK NA 5 ROWERÓW WOLNOSTOJĄCY 

- długość 170 cm 

- szerokość 30 cm 

- wysokość ok 50 cm 

- konstrukcja w całości spawana 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

  - Stojak 17             1.088,00 zł.  

STOJAK NA 10 ROWERÓW DWUSTRONNYWOLNOSTOJĄCY 

- długość 170 cm 

- szerokość 30 cm 

- wysokość ok. 50 cm 

- konstrukcja w całości spawana 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

     - Stojak 18    378,00 zł. 

STOJAK NA 1 ROWER 

- długość 100 cm 

- wysokość 80 cm 

- wykonany z grubej i solidnej rury fi 60, 

- konstrukcja w całości spawana 

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 
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 - Stojak 19     298,00 zł. 

STOJAK NA 1 ROWER  

- szerokość 110 cm  

- wysokość ok. 90 cm  

- konstrukcja: profil 40x40  

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 

- Stojak 20    298,00 zł. 

STOJAK NA 1 ROWER  

- szerokość 110 cm  

- wysokość ok. 90 cm  

- konstrukcja: profil 40x40  

- malowany proszkowo na kolor czarny w standardzie lub na dowolny kolor z palety RAL 
- do stojaka dołączone są kołki mocujące 

 
 

 
 

Ceny zawierają koszty transportu 

cała Polska  

 

 

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.  

 
 

 

http://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 13 lutego 2023 r.               

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych  cenników. 
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