OFERTA SZAFY DO PRZECHOWYWANIA RYSUNKÓW
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

SZAFY METALOWE
DO PRZECHOWYWANIA RYSUNKÓW
Szafy do przechowywania rysunków Srm WERSJA STANDARDOWA
Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formatach A0, A1.
Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm.
Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności,
z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
KOD
OZNACZ
ENIE

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x
gł.

Srm 100 st SRM
02010102

425 x 1315 x
920

Srm 101 st SRM
01010102

425 x 970 x
670

Srm 201 st SRM
01020102

770 x 970 x
670

WYMIARY
WAGA
CENA
Ilość
Przechowywany
wewnętrzne
w kg
BRUTTO szuflad
format
szuflad
w mm
wys. x szer. x gł.
45 x 1235 x 895
112
Szafa do
3.525,19 zł. 5
przechowywania
rysunków, map,
dokumentów o
formacie max. A0.
45 x 890 x 630
73
Szafa do
2.939,70 zł. 5
przechowywania
rysunków, map,
dokumentów o
formacie max. A1.
45 x 890 x 630
125
Szafa do
5.058,99 zł. 10
przechowywania
rysunków, map,
dokumentów o
formacie max. A1.

Informacje
dodatkowe
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Podstawy do szaf Srm
Podstawy wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm.

OZNACZ
ENIE

KOD

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x
gł.

Podstawa
do szafy
Srm 100

CSRM 0201 140 x 1290 x
895

Podstawa
do szafy
Srm 101,
Srm 201

CSRM 0101

140 x 945 x
645

WYMIARY
wewnętrzne
szuflad
w mm
wys. x szer. x gł.
-

WAGA
w kg

CENA
BRUTTO

Informacje dodatkowe

7

226,32 zł.

Podstawa do szaf na rysunki na format A0.

-

6

185,73 zł.

Podstawa do szaf na rysunki na format A1.

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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Kolory RAL :

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 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.
Strona 5 z 6

Ceny z VAT

Strona 6 z 6

