
  

 
 

OFERTA  SZAFY METALOWE UBRANIOWE 

DLA NAJMŁODSZYCH  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
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 Z A F Y     M E T A L O W E 

D L A    N A J M Ł O D S Z Y C H      

    

Szafki dla sześciolatków i klas młodszych: 

 

  
 

 
 

Szafka MSU dla młodszych uczniów ubraniowe  
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

Szafki szkolne występują w dwóch wersjach: 

- szafy ubraniowe MSum…S 

- szafki schowkowe MSus…S 
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Szafki ubraniowe MSum…S wyposażone są w: 

- dwie półki na książki 

- półkę na buty 

- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- ogranicznik otwarcia drzwi, kąt otwarcia drzwi 90° 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę – proszę zaznaczyć w zamówieniu  
- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny, pólka na książki- wykonane z blachy 0,8 mm.  

Boki, ściana tylna, ściana środkowa, listwa czołowa – wykonane z blachy 0,6 mm. 

Półka na kapelusze i buty- wykonana z blachy 0,5 mm 

 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 

 

 

 

 

 

 

 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

MSum 310S 

1 pkt 

MSU0501020105 

  

  

 

1450x300x500 1 1 884,37 zł. 

  
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

MSum 320S 

1 pkt 

MSU0502020105 

 

1450x600x500 2 2 1.537,50 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 11 

 

 

 

 

 

 

MSum 330S 

1 pkt 

MSU0503020105 

 

1450x900x500 3 3 2.207,85 zł. 

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

MSum 340S 

1 pkt 

MSU0504020105 1450x1200x500 4 4 2.870,82 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

MSum 410S 

1 pkt 

MSU0601020105 1450x400x500 1 1 944,64 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 
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MSum 420S 

1 pkt 

MSU0602020105 1450x800x500 2 2 1.713,39 zł.  

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

MSum 430S 

1 pkt 

MSU0603020105 1450x1200x500 3 3 2.435,40 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł.  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Szafka MSU dla młodszych uczniów ubraniowe schowkowe 
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

 

Szafki schowkowe MSus…S wyposażone są w: 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie) – proszę  

zaznaczyć w zamówieniu 

- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm.  

Boki, ściana tylna, ściana środkowa – wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 
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 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

  MSus 314S 

  

 

MSU0516020101 

  

  

 

1450x300x500 1 4 859,77 zł.  

 
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

MSus 324S MSU0517020101 1450x600x500 2 8 1.512,90 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 

 

MSus 334S MSU0518020101 1450x900x500 3 12 2.159,88 zł.  

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

MSus 344S MSU0519020101 1450x1200x500 4 16 2.815,47 zł. 

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

MSus 414S MSU0616020101 1450x400x500 1 4 972,93 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 

 

MSus 424S MSU0617020101 1450x800x500 2 8 1.763,82 zł. 

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

MSus 434S MSU0618020101 1450x1200x500 3 12 2.535,03 zł. 

  
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

277,98 zł.  
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Szafka MSUS dla młodszych uczniów ubraniowe schowkowe 
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

 

Szafki schowkowe MSus…S wyposażone są w: 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- półkę na książki 

- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie) – proszę  

zaznaczyć w zamówieniu 
- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa – 

wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 
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 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

 

  MSus 312S 

  

 

MSU0506020107 

  

  

 

1450x300x500 1 2 895,44 zł.  

 
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

 

MSus 322S MSU0507020107 1450x600x500 2 4 1.559,64 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 

 

 

MSus 332S MSU0508020107 1450x900x500 3 6 2.268,12 zł.  

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

 

MSus 342S MSU0509020107 1450x1200x500 4 8 2.924,94 zł. 

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

 

MSus 412S MSU0606020107 1450x400x500 1 2 990,15 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 

 

 

MSus 422S MSU0607020107 1450x800x500 2 4 1.790,88 zł.  

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

 

MSus 432S MSU0608020107 1450x1200x500 3 6 2.584,23 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł 
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Kolory RAL do szaf metalowych: 
 

 

 
 

 
 

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 część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który 
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

W ofercie przedstawione są tylko przykłady mebli. 

Realizujemy także meble pod wymiar. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 

 

 

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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