OFERTA

SZAFY NA KOMPUTERY, CD I TELEFONY
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 NA KOMPUTERY, CD I TELEFONY
Pojemniki do ładowania tabletów (m):

Pojemnik do ładowania 10 tabletów PowerTray F2

1.519,00 zł.

Stacja do ładowania 10 tabletów PowerTray F2 marki Gratnells w formie płytkiego pojemnika z pokrywą gwarantuje komfort użycia
w przestrzeni szkolnej, ale też środowisku biznesowym. To idealne rozwiązanie 2w1 - do przechowywania oraz ładowania urządzeń
mobilnych. Dzięki technologii inteligentnego ładowania, PowerTray F2 pozwala na uzyskanie optymalnej prędkości ładowania dla
każdego z 10 urządzeń. Dodatkowo, PowerTray F2 nie wymaga użycia wentylatora, dzięki czemu jego praca jest całkowicie cicha,
co jest szczególną zaletą podczas prowadzenia lekcji.
Zalety:
 ekonomiczne rozwiązanie dla szkół i biznesu
 zgodny z normami bezpieczeństwa: CE i RoHS
 kompatybilny z większością urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Apple, Android i Windows
 pasują do większości standardowych mebli szkolnych
 wysoki wskaźnik wydajności i cicha praca

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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Pojemnik do ładowania 10 tabletów PowerTray F25

1.664,00 zł.

Stacja do ładowania 10 tabletów PowerTray F25 marki Gratnells w formie głębokiego pojemnika z pokrywą gwarantuje komfort
użycia w przestrzeni szkolnej, ale też środowisku biznesowym. To idealne rozwiązanie 2w1 - do przechowywania oraz ładowania
urządzeń mobilnych. Dzięki technologii inteligentnego ładowania, PowerTray F25 pozwala na uzyskanie optymalnej prędkości
ładowania dla każdego z 10 urządzeń. Dodatkowo, PowerTray F25 nie wymaga użycia wentylatora, dzięki czemu jego praca jest
całkowicie cicha, co jest szczególną zaletą podczas prowadzenia lekcji.
Zalety:
 ekonomiczne rozwiązanie dla szkół i biznesu
 zgodny z normami bezpieczeństwa: CE i RoHS
 kompatybilny z większością urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Apple, Android i Windows
 pasują do większości standardowych mebli szkolnych
 wysoki wskaźnik wydajności i cicha praca

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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Szafy metalowe na laptopy:

Strona 4 z 22

Ceny z VAT

SZAFA NA LAPTOPY – na 10 sztuk laptopów:
Wymiary: 1800 x 400 x 500
- wersja bez podłączenia elektrycznego
- wersja z listwą z gniazdkami elektrycznymi
(możliwość doładowania baterii podczas przechowywania)

Szafki i wózki są oznaczone znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywach unijnych
dotyczących danego produktu.
Posiadają deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego LVD 2014/35/EU dotyczącą bezpieczeństwa
użytkowania.
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OZNACZENIE

KOD

SZNL 0101010101

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.
1800 x 400 x 500

Szafa na laptopy
SZNL 4110

Szafa na laptopy
SZNL 4110

WAGA
w kg
71

2.817,93 zł. Szafa do zabezpieczania jednostek PC.
Wersja bez podłączeń elektrycznych

SZNL 0101010104

1800 x 400 x 500

73

3.520,26 zł. Szafa do zabezpieczania jednostek PC z
jednoczesną możliwością doładowania
baterii podczas przechowywania. Szafa
wyposażona w listwę z gniazdami
elektrycznymi.

CENA
brutto

OPIS

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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WÓZEK NA LAPTOPY – na 16 sztuk laptopów:
- wersja z listwą z gniazdkami elektrycznymi
(możliwość doładowania baterii podczas przechowywania)

Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V.
Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w n-gniazd z uziemieniem oraz
układem umożliwiającym sekwencyjne podłączenie urządzeń. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości
kolumn. Dla zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności stosowany jest układ utrzymujący niskie obciążenie instalacji
elektrycznej wózka podczas włączania. Ogranicznik przepięciowy zmniejsza ryzyko w pożaru i porażenia w przypadku
awarii lub uszkodzenia.
Na prawym boku wózek posiada nieodłączalny przewód zasilający długości 3 m, uchwyt do zwinięcia przewodu, resetowalny
bezpiecznik przeciążeniowy oraz podświetlany wyłącznik. Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach.
Wózki wyposażone są w cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.
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Powierzchnia toczna kółek wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są
narożnikami gumowymi. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch
wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1.
Dostępne blaty: biały, szary, kremowy, czarny, dąb sonoma, dąb lancelot.
Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się urządzeń). Maksymalny
wymiar przechowywanego sprzętu 96 x 340 x 470 mm. Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami
proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi.
W standardzie stały przewód zasilający.

WNL 110+

WNL 0514061004

~ 1250 x 530 x 500

49

3.811,77 zł. 1 kolumna po 10 gniazdek (Σ 10
laptopów). Stały przewód zasilający.

WNL 208+

WNL 0615051004

~ 1060 x 920 x 500

67

5.443,98 zł. 2 kolumny po 8 gniazdek (Σ 16
laptopów). Stały przewód zasilający.

WNL 210+

WNL 0614051004

~ 1250 x 920 x 500

76

5.908,92 zł. 2 kolumny po 10 gniazdek (Σ 20
laptopów). Stały przewód zasilający.

WNL 213+

WNL 0616051004

~ 1540 x 920 x 500

91

6.821,58 zł. 2 kolumny po 13 gniazdek (Σ 26
laptopów). Stały przewód zasilający.

Strona 8 z 22

Ceny z VAT
WNL 310+

WNL 0714051004

~ 1250 x 1310 x 500

101

7.993,77 zł. 3 kolumny po 10 gniazdek (Σ 30
laptopów). Stały przewód zasilający.

Dopłata do wózków ze stałym przewodem zasilającym
Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+
Dopłata za switch do wózka WNL+ 110
Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213
Dopłata za switch do wózka WNL+ 310

995,07 zł.
1.151,28 zł.
2.314,86 zł.
3.425,55 zł.

Dopłata do wózków z przewodem odłączalnym i z ogranicznikiem przepięciowym
Dopłata za odłączalny przewód zasilający (wymaga zastosowania ogranicznika przepięciowego)
Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+
Dopłata za switch do wózka WNL+ 110
Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213
Dopłata za switch do wózka WNL+ 310

570,72 zł.
1.565,79 zł.
1.723,23 zł.
2.885,58 zł.
3.998,73 zł.

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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WNL 210+
NASK

WNL
0614051004A67

~ 1250 x 850 x 540

73

5.917,53 zł. 16 laptopów + 2 na akcesoria
16 PRZEGRÓD w szafce
umożliwiających przechowywanie
odseparowanych o siebie laptopów
oraz swobodne wkładanie i
wyjmowanie laptopów do 17”.
2 PRZEGRODY w szafce na akcesoria
(np.16 myszek komputerowych,
urządzenie AP).
SZAFKA wyposażona w gniazda
zasilające (1f AC 230 V 16 A)
umożliwiające bezpośrednie
podłączenie 16 sztuk zasilaczy do
laptopów oraz jedno dodatkowe do
podłączenia zasilacza od urządzenia
AP.
KABEL zasilający od szafki o długości
ok. 3 m wyposażony we wtyczkę typu
E/F (Uni-Schuko) z uchwytem do
mocowania zwiniętego kabla
zasilającego na czas transportu.
MAKSYMALNE obciążenie instalacji
wózka wynosi 16 A. Dzięki układowi
ładowania sekwencyjnego
zabezpieczającego przed
przeciążeniem sieci, możliwe jest
jednoczesne korzystanie ze wszystkich
gniazd jednocześnie.
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Szafy metalowe na tablety:

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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Wózek na tablety

1050 x 730 x 440

WNT 33 Q

7.927,35 zł.

WNT 33 QR

9.402,12 zł.

Wózek na tablety WNT33Q posiada
funkcję szybkiego ładowania baterii
oraz służy do przechowywania i łatwego
przewożenia 32 tabletów.
- Wkłady wykonane z pianki niepalnej
umożliwiający przechowywanie 32
sztuk tabletów.
- Ponumerowane przegródki.
- Wewnątrz wózka dodatkowa półka
(100x340x520mm) z 2 gniazdami do
ładowania laptopa.
- Cztery kółka jezdne o średnicy 100
mm i nośności 150 kg na kółko, w tym
dwa z hamulcem.
- Powierzchnia toczna kółek wykonana
z gumy nie brudzącej powierzchni.
- Krawędzie dolne wózka zabezpieczone
są narożnikami gumowymi.
- Drzwi szafy zamykane zamkiem
zabezpieczającym z blokadą w dwóch
punktach.
- Wózek pokryty blatem o gr. 18 mm, ze
ściętymi rogami, z melaminy.
- Korpus wykonany w technologii
zgrzewania i spawania, posiada otwory
wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.
- Przewód przyłączeniowy o długości 3
metrów jest odłączalny.
- Wózek posiada uchwyt - zwijacz
przewodu umożliwiający nawinięcie
przewodu zasilającego.
WERSJA QR posiada Access point
do bezprzewodowej komunikacji

*Informujemy, iż w wyniku zmian wprowadzanych przez producentów tabletów
w procesach ładowania, może zdarzyć się, iż zastosowane przez nas ładowarki w
wózkach na tablety
WNT mogą mieć problem z odpowiednim ładowaniem niektórych modeli
tabletów.
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Szafy metalowe na komputery:

Szafka pod komputer przemysłowy SmK
KOD
OZNACZENIE

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.
1750 x 640 x 630

WAGA
w kg

CENA
brutto

OPIS

75

4.645,71 zł. Część chroniąca klawiaturę otwierana
jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka
z wyposażeniem – wentylatorem i listwą
zasilającą.

SMK 0101010202

75

4.696,14 zł. Część chroniąca klawiaturę otwierana
oddzielnie. Szafka z wyposażeniem –
wentylatorem i listwą zasilającą.

SmK1

SMK 0101010101

75

Część chroniąca klawiaturę otwierana
3.261,96 zł. jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka
bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy
zasilającej.

SmK1a

SMK 0101010102

74

Część chroniąca klawiaturę otwierana
3.313,62 zł. oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez
wentylatora i listwy zasilającej.

SmK

SMK 0101010201

SmKa
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SmK 3a

SMK 0405010104

1545 x 640 x 635

SMK 0405010204

SmK4a

SMK 0101010205

75

1750 x 640 x 630

SMK 0101010105

SmK 2

SMK 0202030203

74

50

50

1600 x 550 x 550

2.580,54 zł. - szafka bez wyposażenia
- z wyposażeniem: listwa zasilająca,
wentylator
4.392,33 zł. Szafki wyposażone są w szufladę na
klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej
komorze. Na bocznych ścianach szafa
posiada wentylację. W tylnych ścianach
szafy znajdują się otwory na przewody
zasilające. Szafka wyposażona w stopki
regulowane. Górna część szafki za
przeszkloną
otwieraną
klapą
jest
przystosowana do umieszczenia monitora
LCD wg standardu VESA.
4.212,75 zł. - z wyposażeniem: listwa zasilająca,
wentylator
- bez wyposażenia
2.619,90 zł. Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne
szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do
23”. Szafa komputerowa z oddzielnym
przedziałem na monitor.
Trzy części niezależnie zamykane na
klucz:
- górna na monitor,
- środkowa na klawiaturę i myszkę,
- dolna - wyposażona w przestawną co 25
mm półkę
2.479,68 zł. Posiada jedne drzwi na całej wysokości.
Półka pod monitor jest nieregulowana,
dolna półka – przestawna. Może być
przechowywany monitor o wielkości max
17”. Szafa wyposażona w półkę na
klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe
(montaż u klienta), wentylator, listwę na
cztery gniazda.
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SPNK

SMK0506050506

1770 x 755 x 300
(podstawa 600)

4.655,55 zł. Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona
przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz
ochrona przed kroplami wody padającymi
pod kątem 15º).
Wyposażenie standardowe:
- 2 półki na zaczepach,
- 1 półka przesuwna na komputer,
- wentylator,
- listwa zasilająca z filtrem
przeciwzakłóceniowym,
- przyłącze Ethernet,
- kabel zasilający,
- odkręcana podstawa szafy (ze stopkami
regulacyjnymi) umożliwiająca
przymocowanie do podłoża,
- uchwyt monitora VESA,
- drzwi zamykane zamkiem z wkładką
patentową ryglowane w 3 pkt,
- schowek klawiatury z wysuwaną
podstawką pod mysz zamykany zamkiem
cylindrycznym w 1 pkt.
Szafy malowane farbą strukturalną.

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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Szafy metalowe na CD-romy:

Szafki na CD-romy
OZNACZENIE

SCD 33

KOD

SZK 08041802

WYMIARY
WYMIARY
WAGA
CENA
w mm.
wewnętrzne
w kg
brutto
wys. x szer. x
szuflad w mm
gł.
wys. x szer. x gł.
630 x 505 x 565 głębokość użytkowa 55
1.982,76 zł.
szuflady 505 mm
wysokość użytkowa
szuflady 155 mm

OPIS

Szafka 3-szufladowa. Szuflada
przystosowana jest na trzy rzędy
płyt, po 22 płyty w jednym
rzędzie. Stojaki na płyty
wewnątrz szuflad są ruchome.
Każda szuflada może być opisana
dzięki szyldzikom umieszczonym
na ich czole. Pełny wysuw
szuflady umożliwia łatwy dostęp
do płyt wstawionych na końcu
szuflad.
Centralny zamek blokujący
wszystkie szuflady. Szuflady
zamontowana są na
prowadnicach kulkowych o
podwójnym wysuwie, z
zabezpieczeniem przed
wypadaniem.
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SCD 35

SCD 37

SZK 08051902

SZK 08032002

956 x 505 x 565 głębokość użytkowa 83
szuflady 505 mm
wysokość użytkowa
szuflady 155 mm

1282 x 505 x
565

głębokość użytkowa 108
szuflady 505 mm
wysokość użytkowa
szuflady 155 mm

2.971,68 zł. Szafka 5-szufladowa. Szuflada
przystosowana jest na trzy rzędy
płyt, po 22 płyty w jednym
rzędzie. Stojaki na płyty
wewnątrz szuflad są ruchome.
Każda szuflada może być opisana
dzięki szyldzikom umieszczonym
na ich czole. Pełny wysuw
szuflady umożliwia łatwy dostęp
do płyt wstawionych na końcu
szuflad.
Centralny zamek blokujący
wszystkie szuflady. Szuflady
zamontowana są na
prowadnicach kulkowych o
podwójnym wysuwie, z
zabezpieczeniem przed
wypadaniem.
4.469,82 zł. Szafka 7-szufladowa. Szuflada
przystosowana jest na trzy rzędy
płyt, po 22 płyty w jednym
rzędzie. Stojaki na płyty
wewnątrz szuflad są ruchome.
Każda szuflada może być opisana
dzięki szyldzikom umieszczonym
na ich czole. Pełny wysuw
szuflady umożliwia łatwy dostęp
do płyt wstawionych na końcu
szuflad.
Centralny zamek blokujący
wszystkie szuflady. Szuflady
zamontowana są na
prowadnicach kulkowych o
podwójnym wysuwie, z
zabezpieczeniem przed
wypadaniem.
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Szafy metalowe na komórki:

Szafki na komórki WSS
OZNACZENIE

KOD

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.

WAGA
w kg

CENA
brutto

OPIS

1.303,80 zł. 5-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek
1.970,46 zł. 10-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 05

WSS 06010601

780 x 210 x 200

19

WSS 10

WSS 01010101

780 x 390 x 200

36

WSS 20

WSS 02010201

780 x 750 x 200

59

3.830,22 zł. 20-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 30

WSS 03020301

930 x 930 x 200

84

5.651,85 zł. 30-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek
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WSS 35

WSS 07010701

780 x 1290 x 200

99

6.670,29 zł. 35-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 50

WSS 03030801

1530 x 930 x 200

131

9.338,16 zł. 50-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 55

WSS 03040901

1680 x 930 x 200

143

10.266,81 zł. 55-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 60

WSS 04030401

1530 x 1110 x 200

163

11.164,71 zł. 60-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 80

WSS 05030501

1530 x 1470 x 200

211

14.742,78 zł. 80-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek

WSS 90

WSS 08031001

1530 x 1650 x 200

233

16.854,69 zł. 90-skrytkowa szafka do przechowywania
telefonów komórkowych. Każda skrytka ma
swój oddzielny zamek
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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
Możliwość doboru większej ilości kolorów frontów niż korpus za dodatkową opłatą *:
- Fronty w dwóch różnych kolorach - dopłata 3%
- Fronty w trzech różnych kolorach - dopłata 5%
- Fronty w czterech różnych kolorach - dopłata 7%
* zamawiane szafy muszę być tego samego modelu
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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 maja 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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