OFERTA

SZAFY SPORTOWE 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

SPORTOWE 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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Szafa sportowa przeznaczona do pomieszczeń trenerskich i obiektów sportowych
OZNACZENIE

Sbm 212 na
sprzęt sportowy

KOD

SNSS
11032037

WYMIARY w mm.
wys. x szer. x gł.

1990 x 1200 x 500

OPIS

CENA
brutto
3.439,08 zł.

Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania
następującego wyposażenia:
- haki np. na skakanki, hoola-hoop,
- półki (na plastrony),
- szufladę ramową wraz z podzielnikami (na pałąki,
oszczepy),
- możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego
schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne
przedmioty.
W/w elementy są wyposażeniem standardowym.
W/w elementy wyposażenia posiadają możliwość
swobodnego regulowania na wysokość.
Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane
zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.
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W ofercie posiadamy także szafy metalowe ubraniowe
Pełna oferta cenniku:

szafy metalowe

W ofercie posiadamy także szafy metalowe ubraniowe
Pełna oferta cenniku:

szafy schowkowe
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Szafki SKA1
OZNACZENIE

Szafka SKA1

KOD

WYMIARY
w mm.
wys. x szer. x gł.

SKA
350x400x450
01010200S
64

WAGA
w kg

12

CENA

Informacje dodatkowe

brutto

485,85 zł. Niewielka szafka/skrzynka służąca do przechowywania
drobnych przedmiotów, kasków itp. Drzwi szafki
zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w
jednym punkcie. Szafki można ze sobą skręcać.

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:

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