OFERTA

SZAFY GOSPODARCZE METALOWE
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

GOSPODARCZE METALOWE

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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Szafki gospodarcze SMD
OZNACZENIE

KOD

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.

SMD 60

SAU
0401030201

1800 x 600 x 500

SMD 80

SAU
0501030201

1800 x 800 x 500

SMD 61

SAU
0401030401

1800 x 600 x 500

SMD 81

SAU
0501030401

1800 x 800 x 500

SMD 62

SAU
0401030501

1800 x 600 x 500

SMD 82

SAU
0501030501

1800 x 800 x 500

WAGA
w kg

Cena
brutto

OPIS

52

1.478,46 zł. Szafka socjalna – gospodarcza wyposażona w 4 sta
półki
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi
1.703,55 zł. ryglowaniem w 2 punktach.

54

1.537,50 zł. Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnąt
lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawe
segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z
1.763,82 zł. przesuwanymi wieszakami na ubranie.
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi
ryglowaniem w 2 punktach.
1.520,28 zł. Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnąt
lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy d
przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi
1.752,75 zł. sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szaf
pozwala na umieszczenie np.wiadra.
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi
ryglowaniem w 2 punktach.

52
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Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży MKB
Szafy MKB to bardzo praktyczne szafy gospodarcze służące m.in. do dystrybucji artykułów BHP, pobierania czystej i oddawanie brudnej odzieży.
Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem, a wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie.
Osoba dystrybuująca materiały BHP ma dostęp do wszystkich skrytek dzięki czemu może kontrolować stan zapasów i regularnie je uzupełnić,
a każdy pracownik indywidualnie pobrać swój przydział.
Podstawową zaletą szaf MKB jest znaczne obniżenie zużycia materiałów BHP, a co za tym idzie obniżenie kosztów.
Moduł szafy z ramką na worek na brudną odzież umożliwia łatwe wrzucenie brudnej odzieży poprzez otwór wrzutowy w drzwiach.
Modułowa konstrukcja szaf MKB pozwala na ich dowolne konfigurowanie oraz daje możliwość zestawienia z innymi szafami socjalnymi
z naszej oferty.
Stosowana technologia przygotowania powierzchni poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i konwersję cyrkonową metalu, zapewnia
bardzo dobrą przyczepność farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane farby posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny, że nie zawierają metali ciężkich i substancji szkodliwych oraz klasyfikację
ogniową dla wyrobu niepalnego. Szafy posiadają 5 lat gwarancji!

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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Dostępne warianty:

MKB2

MKB4

Do dystrybucji artykułów BHP

Cena brutto
Ilość skrytek:
Wymiary:

MKB5
Do zbierania brudnej
odzieży

3.457,53 zł.

2.043,03 zł.

1.414,50 zł.

22

11

1

1800x800x500 mm

1800x400x500 mm
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Cechy charakterystyczne:
MKB2  2 kolumny, po 11 skrytek w kolumnie
 wymiary wewnętrzne komory:
151x398,5x478 mm (wys. x szer. x gł.)
 światło skrytki: 137,6x245mm (wys. x
szer.)
 każda ze skrytek zamykana jest
niezależnym kluczem
 lewa jak i prawa kolumna posiada
centralną ramę, co umożliwia otwarcie
wszystkich skrytek w jednej kolumnie
jednocześnie.
 zamki w obu ramach posiadają ten sam
numer, dzięki temu można otworzyć obie
ramy jednym kluczem
 półki szafy są nitowane
 dopuszczalne obciążenie półki 10 kg
 waga: ~73 kg
Wykonanie:





korpus: blacha o gr. 0,6-0,8 mm
drzwi: blacha o gr. 0,8 mm
rama: blacha o gr. 1,5 mm
półka: blacha o gr. 0,6 mm

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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MKB4  11 skrytek
 wymiary wewnętrzne komory: 151x398,5x478 mm (wys. x
szer. x gł.)
 światło skrytki: 137,6x245mm (wys. x szer.)
 każda ze skrytek zamykana jest niezależnym kluczem
 posiada centralną ramę, co umożliwia otwarcie wszystkich
skrytek jednocześnie
 półki szafy są nitowane
 dopuszczalne obciążenie półki 10 kg
 waga: ~39 kg
Wykonanie
:  korpus: blacha o gr. 0,6-0,8 mm
 drzwi: blacha o gr. 0,8 mm
 rama: blacha o gr. 1,5 mm
 półka: blacha o gr. 0,6 mm
MKB5  1 skrytka zamykana kluczem
 wymiary wewnętrzne komory: 1759,4x399,5x478 mm (wys. x
szer. x gł.)
 światło skrytki: 1722x321mm (wys. x szer.)
 w środku zamontowany jest uchwyt na worek
 w drzwiach znajduje się klapa wrzutowa, która umożliwia
wrzucenie brudnej odzieży wprost do założonego na ramce
worka
 waga: ~28 kg
Wykonanie
:
 korpus: blacha o gr. 0,8 mm
 drzwi: blacha o gr. 0,8 mm
 rama na worek: blacha o gr. 0,8-1,0 mm
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Szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją
OZNACZENIE

Sum 421

KOD

SUMW 0701030214

WYMIARY w
Ilość
mm.
kolum
wys. x szer. x gł.
n
1940x800x490
2

CENA
brutto
4.428,00 zł.

Wyposażenie



wentylacja



grzanie 1000 W



szafa bez przegrody wewnętrznej
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Sum 421

Sum 421

SUMW 0701030215

SUMW 0701030219

1940x800x490

1940x800x490

2

2

4.731,81 zł.

5.167,23 zł.



wentylacja



grzanie 1000 W



przegrody wewnętrzne w komorach



wentylacja



grzanie 1000 W



przegrody wewnętrzne w komorach


wyłącznik czasowy gniazdko do
podłączenia 3 szaf w ciąg
Sum 421

Sum 421

Sum 421

SUMW 0701030220

SUMW 0701030221

SUMW 0701030225

1940x800x490

1940x800x490

1940x800x490

2

2

2

4.381,26 zł.

4.685,07 zł.

5.119,26 zł.



wentylacja



grzanie 500 W



szafa bez przegrody wewnętrznej



wentylacja



grzanie 500 W



przegrody wewnętrzne w komorach



wentylacja



grzanie 500 W



przegrody wewnętrzne w komorach


wyłącznik czasowy gniazdko do
podłączenia 3 szaf w ciąg
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Szafa do suszenia odzieży i butów

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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OZNACZENIE

KOD

Szafa do
XXXP
suszenia
020055C
odzieży i butów
SSBIU

Szafa do
suszenia
butów SSBIU

XXXP
020055D

WYMIARY w
CENA
OPIS
mm.
Brutto
wys. x szer. x gł.
1970x1420x530 8.812,95 zł. Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów
roboczych. Kurtyna z przezroczystych lameli
zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz
umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży.
Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo,
niemalowana.
Szafa wyposażona w:
- drążek do zawieszania odzieży
- 20 rur do zawieszania obuwia
- jeden moduł grzewczo-wentylacyjny
- dwa uchwyty do przesuwania szafy
- stopki poziomujące
Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i
elektryki- moduł grzewczo-wentylacyjny włączany
jest jednocześnie dla obu części szafy (górnej i
dolnej). Szafa posiada atomatyczny wyłącznik
czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10
min schłodzenia.
840x1420x530
7.607,55 zł. Szafa wyposażona w:
- 20 rur do zawieszania obuwia
- jeden moduł grzewczo-wentylacyjny
- dwa uchwyty do przesuwania szafy
- stopki poziomujące
Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i
elektryki. Szafa posiada
atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym
nastawie 5 godzin
grzania i 10 min schłodzenia.
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Kolory RAL:

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:
- korpus i fronty w jednym kolorze
- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze
Inne opcje za dopłatą.
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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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