
  

 
 

OFERTA - SEGMENTY I BIURKA 
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 

SPIS TREŚCI: 
 

PRODUCENT  G   STRONA  2 
 

STRONA   2 – BIURKA  

STRONA   3 – SZAFY do klas i pokoju nauczycielskiego  

 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 

 

 

 

PRODUCENT  F STRONA 9 
 

STRONA   9 – BIURKA  

STRONA 11 – SZAFY do klas, pokoju nauczycielskiego  

                                                     i gabinetu dyrektora  

STRONA 26 – LADY i SZAFY do sekretariatu i gabinetu dyrektora   

STRONA 40 – KOLORYSTYKA serii Flexi i Premium   

 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 
 

 

 

 
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 E G M E N T Y   I   B I U R K A   

 

 

D O     S A M O D Z I E L N E G O    M O N T A Ż U 
 

 

PRODUCENT  G   
 

Biurka dla nauczyciela: 

 
Biurko proste              289,90 zł. 

Biurko wykonane z płyty w kolorze klonu. Konstrukcja wzmocnioną blendą.  

Do biurka można dokupić kontener z trzema szufladami. 

Wym.: 75 x 120 x 60 cm 

 
Biurko do Sali komputerowej            302,90 zł. 

Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klonu. 

Wym.: wys. 75 x szer. 100 x gł. 70 cm, szer. półki na komputer 25 cm 

 
Biurko RB              592,90 zł. 

Funkcjonalne biurko wykonane z płyty meblowej w kolorze klonu.  

Blat zabezpieczony 2 mm doklejką. Z prawej strony zamykana na klucz szafka z  

regulowaną półką i szufladą.  

Wym.: wys. 75 x szer. 120 cm gł. 60 cm 

 

 
 

 
 

 
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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Biblioteczka biała                                                                                                                             674,90 zł. 

Wykonana z białej płyty wiórowej laminowanej biblioteczka wpisuje się w każdą aranżację, 

 w której króluje biel. Zastosowanie kolorowych obrzeży dodaje uroku, a jednocześnie  

zabezpiecza półki przed uszkodzeniami. Biblioteczka z jednej strony posiada głębokie  

półki, mieszczące większą ilość książek, czasopism czy gier, druga strona zaś przeznaczona  

jest do ekspozycji pojedynczych egzemplarzy. Mobilna, na kółkach z łatwością daje się  

przesuwać w zależności od potrzeb w danej chwili. 
Wymiary: wysokość 114 cm, szerokość 117 cm, głębokość 45 cm. 

 

 

 

 

Segmenty – seria NV: 
 

 
Regał mały               219,90 zł. 

Prosty, otwarty regał z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami. Wykonany  

jest z materiałów których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 40 x gł. 40 cm 

 
Szafka mała z drzwiczkami             277,90 zł. 

Zamykany regał z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami. Posiada  

wygodny i estetyczny uchwyt, wykonana jest z materiałów których powierzchnia 

 jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 40 x gł. 40 cm 

 

 

 

 

 

 

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 

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 mała z szufladami             408,90 zł. 

Szafka z 4 szufladami wykonana z płyty w kolorze klonu, wyposażona w wygodne  

i estetyczne uchwyty, powierzchnia szafki jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 40 x gł. 40 cm 

 
Regał niski NV              335,90 zł. 

Regał wykonany z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami, wykonany z  

materiałów których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Regał szeroki  NV                  407,90 zł. 

Regał z regulowanymi półkami na dole, wyżej otwarta stała półka, wykonany jest z 

materiałów, których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafa NV4               567,90 zł. 

Szafa otwarta wykonana z płyty wiórowej w kolorze klonu, posiada 4 pojemne półki z  

czego 2 są regulowane. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafka szeroka z drzwiczkami           505,90 zł. 

Szafka z dwoma regulowanymi półkami, zamykana podwójnymi drzwiczkami,  

wykonana z materiałów, których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 
 

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 
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Szafa NV2               554,90 zł. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klonu, zamykana na kluczyk,  

wyposażona w regulowane półki, posiada wygodny i estetyczny uchwyt oraz zamek na  

kluczyk. 

Wym.: wys. 182 x szer. 40 x gł. 42 cm 

 
Szafka szeroka z 4 szufladami            682,90 zł. 

Szafka z czterema szerokimi szufladami, wykonana z materiałów, których powierzchnia  

jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafa NV5               971,90 zł. 

Szafa wyposażona w 3 pojemne szuflady z wygodnymi i estetycznymi uchwytami oraz  

2 pojemne półki. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

   
Szafa NV3               819,40 zł. 

Szafa w kolorze klon z dwoma podwójnymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk,  

wyposażona w wygodne i estetyczne uchwyty. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 
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Szafa NV3              819,40 zł. 

Szafa zamykana na kluczyk, z dwoma podwójnymi drzwiczkami, wyposażona w regulowane  

półki, korpus posiada estetyczne metalowe uchwyty, wykonany jest z płyty w kolorze klonu. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafa NV6                      1.034,40 zł. 

Szafa w kolorze klon, wyposażona w 3 pojemne szuflady oraz zamykane podwójne drzwiczki  

z wygodnymi i estetycznymi uchwytami. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

       
Szafa na ubrania NV9             816,10 zł. 

Szafa ubraniowa w kolorze klon, posiada 2 półki oraz 2 drążki na wieszaki. Szafa ma  

wygodne i estetyczne uchwyty i jest zamykana na klucz. 

 Wym.: wys. 182 x szer. 100 x gł. 42 cm 

 
Szafa NV7                      1.138,90 zł. 

Szafa wyposażone w 3 pojemne szuflady oraz zamykane podwójne drzwiczki z  

hartowanym satynowym szkłem. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 
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Szafa RB6 KLON                     1.093,90 zł. 

Szafka posiada 10 przegród zamykanych drzwiczkami z metalowym uchwytem oraz  

zamkiem na kluczyk. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 

Segmenty – seria FERIA: 
 

 
Szafka Feria z półkami mała            344,20 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 
Szafka Feria z półkami średnia           425,70 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 
Szafka Feria z półkami duża            510,10 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 

 

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 

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 Feria z półkami wysoka            782,60 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu 

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm. 
  

Mebelki przedstawione w tej ofercie są dostarczane  

w paczkach i są do samodzielnego montażu.  
(nasza firma może wykonać montaż odpłatnie – cena ustalana jest indywidualnie) 
 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
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PRODUCENT  F 
 

Biurka dla nauczyciela – seria Vigo: 

 
Do wyboru rogi proste lub zaokrąglone   

 
Biurko Vigo z 1 szufladą  rogi proste           479,90 zł.  

             rogi zaokrąglone          499,90 zł. 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,  

wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 1 szufladę zamykaną na zamek.  

• wym. 120 x 60 x 76 cm 

 
Biurko Vigo z 2 szufladami rogi proste           559,90 zł. 

    rogi zaokrąglone          599,90 zł. 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,  

wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szuflady, z których jedna jest  

zamykana na zamek.  

• wym. 120 x 60 x 76 cm 

 
Biurko Vigo z 3 szufladami rogi proste           599,90 zł. 

rogi zaokrąglone          659,90 zł. 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,  

wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 3 szuflady, z których jedna jest  

zamykana na zamek.  

• wym. 120 x 60 x 76 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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Biurko Vigo z szafką i szufladą   rogi proste          639,90 zł. 

         rogi zaokrąglone         659,99 zł. 
Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,  

wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.  

• wym. 120 x 60 x 76 cm 

 
Biurko Vigo z 2 szafkami i szufladą   rogi proste                                                                          899,99 zł. 

                                                             rogi zaokrąglone         959,99 zł.  

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,  

wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek.  

Do wyboru rogi proste lub zaokrąglone. 

• wym. 130 x 60 x 76 cm 

 

Biurka i segmenty – seria Flexi: 

 
Biurko flexi  de Lux                     1.299,90 zł. 

Wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka.  

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex,  

blat wykonany ze sklejki o gr. 19 mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL  

• kolory: zielony, żółty, niebieski 

• wym. 125,5 x 70 x 76 cm  

• wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm  

• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm  

• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm 

   
Biurko flexi              999,90 zł. 

Wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka.  

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.  

• wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm  

• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm  

• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm 

• wym. 125,5 cm x 70 cm x 76 cm   

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   
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Szafka z 3 półkami D na cokole                                                                                659,90 zł. 

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

 
Zestaw flexi 57           1.199,90 zł. 
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami  

wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. 

• wym. 46,8 x 41,5 x 203 cm 

 
Zestaw flexi 20                     2.708,60 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm 

• Pojemnik naturalny, 12 szt.  

 
Zestaw flexi 25                     2.119,60 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawki  

• wym. 89,1 x 41,5 x 115,9 cm 

• Drzwiczki do nadstawki XL - brzozowe, 1 para  

• Drzwiczki do szafki z półkami D - brzozowe, 1 para 
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Szafka D z szerokimi szufladami na cokole       1.999,90 zł. 

Szafka z praktycznymi, szerokimi szufladami, w których można przechowywać np. duże  

formaty papierów. Dno szuflad wykonane z płyty wiórowej, co umożliwia przechowywanie  

dużej ilości papieru. Szafkę należy przymocować do ściany. Prowadnice umożliwiają pełen  

wysuw i ciche domknięcie szuflad. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 

brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 89,1 x 60 x 87,1 cm 

  
Szafka flexi na laptopy do pokoju nauczycielskiego      1.899,90 zł. 

Szafka umożliwiająca przechowywanie w oddzielnych komorach do 10 laptopów 

 jednocześnie, z możliwością doładowania baterii. W środkowej części szafki znajduje 

 się listwa (z kablem o dł.150 cm), która zawiera gniazda elektryczne 

 do podłączenia ładowarek laptopów. Każda przegroda na laptopa jest wyposażona  

w zamek zamykany na klucz. Dodatkowo w szafce znajdują się dwie dodatkowe  

komory do przechowywania. Wykonana z płyty laminowanej  

w tonacji brzozy. Zawiasy 90 stopni. 

• wym. 98 x 53 x 126 cm  

• wym. przegródek na laptopy 36 x 48 x 14,5 cm  

• wym. większych przegród 36 x 48 x 36 cm 

 
Zestaw flexi 23                     2.869,50 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawki  

• wym. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm 

• wym. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm 

• Drzwiczki do szafki z półkami M - brzozowe, 1 para  

• Drzwiczki do szafki z półkami D - brzozowe, 1 para 
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Zestaw Flexi 36             2.919,90 zł. 
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami  

wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. 

 
Zestaw do pokoju nauczycielskiego – w sprzedaży na sztuki                                                      3.999.70 zł. 

  
 Szafka z 5 schowkami                   1.399,90 zł.  

Pionowy moduł z 5 schowkami zamykanymi na kluczyk. Wykonany z płyty  

laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. W kolorze buk lub klon. 

• wym. 45 x 60 x 203 cm  

• wym. schowka 40,5 x 58 x 36 cm • wym. 178,2 x 41,5 x 164,4 cm  
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Szafa ubraniowa                     1.699,90 zł.  

Pojemna szafa ubraniowa z przegrodą po środku. W górnej części znajduje się półka,  

a pod nią drążek. W dolnej części także znajduje się jedna półka. Jest wykonana  

z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. W kolorze buk lub klon. 

• wym. 89,1 x 60 x 203 cm 

 
Moduł szatniowy             899,90 zł.  

Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, ławką i schowkami na buty pod nią.  

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm.  

W kolorze buk lub klon. 

• wym. 138 x 40 x 203 cm  

• wys. siedziska 36,5 cm 
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Segmenty – seria Expo:  

 

 
Regał średni               499,90 zł.  

Regał z 2 półkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 38 x 115 cm 

 
Witryna średnia              999,90 zł.  

Witryna wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 38 x 115 cm 

 
Witryna średnia w ramie aluminiowej         1.199,90 zł.  

Witryna niska w ramie aluminiowej wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm 

w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 115 cm 

 
Regał niski               399,90 zł.  

Regał niski z 1 półką, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon.  

• wym. 76 x 38 x 80 cm 
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Regał               659,90 zł.  

Regał z 3 półkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 38 x 152 cm 

 

 
Regał wysoki               659,90 zł.  

Regał z 4 półkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 38 x 185 cm  

 
Regał narożny średni            329,90 zł.  

Regał narożny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 38 x 38 x 115 cm 

 
Komoda niska z 3 szufladami           759,90 zł.  

Komoda z 3 szufladami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 80 cm 
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Szafa niska              559,90 zł.  

Szafka niska z 1 półką, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 80 cm 

 
Szafa średnia               699,90 zł.  

Szafka z 2 półkami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 115 cm 

 
Szafa wysoka dwudrzwiowa            859,90 zł.  

Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Regał średni z szafką            659,90 zł.  

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 115 cm 

 
Regał z szafką              799,90 zł.  

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 152 cm 
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Regał wysoki z szafką             799,90 zł.  

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Regał z 3 szufladami i półką         959,90 zł.  

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 152 cm 

 
Regał wysoki z 3 szufladami         999,90 zł.  

Regał z 3 szufladami w dolnej części wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm 

w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Komoda wysoka z witryną             1.499,90 zł.  

Komoda wysoka z witryną wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 
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Komoda wysoka z witryną w ramie aluminiowej       1.699,90 zł.  

Komoda wysoka z 3 szufladami i witryną w ramie aluminiowej wykonana z płyty  

laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa wysoka z witryną                  1.299,90 zł.  

Szafa z witryną w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części, wykonana  

z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa wysoka z witryną w ramie aluminiowej               1.499,90 zł.  

Szafa z witryną w ramie aluminiowej w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej  

części, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

   
Komoda z szafką             999,90 zł.  

Komoda z 3 szufladami i szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze  

buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 152 cm 
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Komoda wysoka z szafką z drzwiczkami        1.199,90 zł.  

Komoda wysoka z szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk  

lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Komoda wysoka z szafką i półką         1.099,90 zł.  

Komoda wysoka z szafką i półką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk  

lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa czterodrzwiowa          959,90 zł.  

Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk   

lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 152 cm 

 
Szafa wysoka czterodrzwiowa           999,90 zł.  

Szafa 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 
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Szafa czterodrzwiowa wysoka z półką        959,90 zł.  

Szafa czterodrzwiowa wysoka z półką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm 

w kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwnym       799,90 zł.  

Szafa ubraniowa wykonana z płyty płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafa została  

wyposażona półkę na kapelusze oraz wieszak wysuwny. W kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa ubraniowa           899,90 zł.  

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafa została  

wyposażona w półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W kolorze buk  

lub klon. 

• wym. 76 x 53 x 185 cm 
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Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki            1.399,90 zł.  

Szafa z 8 schowkami na rzeczy osobiste oraz z dużym schowkiem z przegrodami  

na dzienniki na jednym poziomie. Wszystkie schowki łącznie z przegrodami  

na dzienniki są zamykane na zamek. Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  

W kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 
Szafa wysoka z 10 schowkami                   1.399,90 zł.  

Szafka z 10 schowkami na rzeczy osobiste wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  

Wszystkie schowki są zamykane na zamek. W kolorze buk lub klon. 

• wym. 76 x 40 x 185 cm 

 

  
Stół konferencyjny prosty, lewy lub prawy               499,90 zł. / 1 sztuka 

Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej, z metalowym stelażem  

i okrągłymi nogami. W kolorze buk lub klon.  

Stół wszystkie rogi proste lub jeden róg (lewy lub prawy) zaokrąglony. 

• wym. 139 x 75 x 74 cm 

(na zdjęciu 6 stołów zestawionych ze sobą)  
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Lady recepcyjne do sekretariatu:  

 

  przykład ustawienia  
 

Lady recepcyjne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem  

o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladę prostą,  

narożną. Część narożna jest pokryta laminatem w kolorze aluminiowym. 

 Prosta lada na zdjęciu przedstawiony  zestaw mebli 

Prosta lada recepcyjna lewa klon lub prawa klon          299,90 zł.  

• wym. 76 x 76 x 76 cm 

 

 
Nadstawka do prostej lady recepcyjnej klon          189,90 zł.  
• wym. 76 x 31 x 35,8 cm 

 

 
Narożna lada recepcyjna klon         1.099,90 zł.  

• wym. 76 x 76 x 76 cm 

 

na zdjęciu przedstawiona nadstawka z narożną ladą w komplecie  

Narożna nadstawka do narożnej lady recepcyjnej klon         399,90 zł.  

• wym. 76 x 31 x 35,8 cm 
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Biurka i segmenty – seria Kwadra:  
 

   

 
Regał  119            559,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• wym. 80 x 40 x 119,2 cm 

 
Regał  155            599,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• wym. 80 x 40 x 155 cm 

 
Regał  190            659,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• wym. 80 x 40 x 190,8 cm 
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Szafa 119            659,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• 2 półki  

• wym. 80 x 42 x 119,2 cm 

 
Szafa 155            749,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• 3 półki  

• wym. 80 x 42 x 155 cm 

 
Szafa 190            799,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• 4 półki  

• wym. 80 x 42 x 190,8 cm 
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Szafa wąska prawa           459,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.  

• wym. 60 x 42 x 85,4 cm 

 
Szafa wąska lewa           459,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.  

• wym. 60 x 42 x 85,4 cm  

 
Szafa z witryną 155                     1.199,90 zł.  

Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wieńcach  

górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem.  

Wyposażona w witrynę z aluminiową ramką i szkłem piaskowanym o 

 gr. 4 mm oraz w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.  

• 2 półki  

• wym. 80 x 42 x 155 cm 

 
Półka otwarta           199,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej  

obrzeżem. Dostępne w trzech wersjach: otwarte, zamknięte lub z witryną, wyposażone  

w zawiasy uchylne podnoszone do góry. 

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm 

 
Półka zamknięta           299,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej  

obrzeżem. Dostępne w trzech wersjach: otwarte, zamknięte lub z witryną, wyposażone  

w zawiasy uchylne podnoszone do góry. 

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm 
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Półka z witryną           499,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej  

obrzeżem. Dostępne w trzech wersjach: otwarte, zamknięte lub z witryną, wyposażone  

w zawiasy uchylne podnoszone do góry. 

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm 

  
Regał żaluzjowy 85                    1.199,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• 1 półka  

• wym. 80 x 45 x 85,4 cm 

 
Regał żaluzjowy 121                   1.499,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe  

nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. 

• 2 półki  

• wym. 80 x 45 x 121,2 cm 

 
Tower żaluzjowy                             1.499,90 zł.  

Towery wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w wysokiej  

klasy kółka z hamulcem i miękką powłoką jezdną. Wyposażony w pionową żaluzję  

z zamkiem.  

• 3 półki  

• wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm 
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Tower kartotekowy                             2.599,90 zł.  

Towery wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm  

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w wysokiej  

klasy kółka z hamulcem i miękką powłoką jezdną. Wyposażony w wysokiej klasy  

szuflady kartotekowe z centralnym zamkiem.  

• wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm  

 
Biurko Kvadra 140           799,90 zł.  

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi  

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla  

– regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji  

klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa  

do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.  

• wym. 140 x 80 x 76 cm 

 
Biurko Kvadra 160           859,90 zł.  

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi  

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie  

mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej  

w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje  

się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.  

• wym. 160 x 80 x 76 cm 

 
Biurko Kvadra 180           899,90 zł.  

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi  

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla  

– regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji  

klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa  

do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.  

• wym. 180 x 80 x 76 cm 
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Biurko Kvadra lewe 160                    1.199,90 zł.  

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi  

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla  

– regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji  

klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa  

do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.  

• wym. 160 x 145 x 76 cm 

 
Biurko Kvadra prawe 160                   1.199,90 zł.  

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi  

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla  

– regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji  

klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa  

do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.  

• wym. 160 x 145 x 76 cm 

 
Osłona pełna 86           199,90 zł.  

Osłony biurek stanowiące element dekoracyjny. Wykonane z płyty laminowanej  

w tonacji klonu o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem. Do biurek o dł. 140 cm.  

• wym. 76 x 28,8 cm 

 
Osłona pełna 146           139,90 zł.  

Osłony biurek stanowiące element dekoracyjny. Wykonane z płyty laminowanej  

w tonacji klonu o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem. Do biurek o dł. 160 i 180 cm.  

• wym. 136 x 28,8 cm 

 
Osłona perforowana 76          439,90 zł.  

Osłony metalowe biurek stanowiące element dekoracyjny wykonane ze stali  

perforowanej. Do biurek o dł. 140 cm.  

• wym. 76 x 28,8 cm  
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Osłona perforowana 136          599,90 zł.  

Osłony metalowe biurek stanowiące element dekoracyjny wykonane ze stali  

perforowanej. Do biurek o dł. 160 i 180 cm.  

• wym. 136 x 28,8 cm 

 
Wózek PC               359,90 zł.  

Wózek na komputer wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm,  

wyposażony w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdną.  

• wym. 25 x 60 cm 

  
Kontenerek z piórnikiem i kartoteką        1.399,90 zł.  

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm  

oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem.  

Bogate wyposażenie: piórnik, kartoteka, centralny zamek, w szufladach mechanizm  

stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady.  

• wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm 

 
Kontenerek z piórnikiem           1.299,90 zł.  

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm  

oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem.  

Bogate wyposażenie: piórnik, kartoteka (D095015), centralny zamek, w szufladach  

mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej  

szuflady.  

• wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm 

 

Biurka i segmenty – seria Bien: 
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Biurko Bien 100           559,90 zł.  

Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm,  

w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm,  

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.  

• wym. 100 x 80 x 76 cm 

 
Biurko Bien 140           659,90 zł.  

Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm,  

w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm,  

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.  

• wym. 140 x 80 x 76 cm 

 
Biurko Bien 160           759,90 zł.  

Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm,  

w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm,  

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.  

• wym. 160 x 80 x 76 cm 

 
Biurko Bien 180           759,90 zł.  

Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm,  

w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm,  

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.  

• wym. 180 x 80 x 76 cm 
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Łącznik            229,90 zł.  

Łącznik biurek pozwalających na zestawienie ich w kształcie litery L lub tworzenie  

dostawek. Łącznik sprzedawany bez nogi, która jest niezbędna w ustawieniu 2 łączników  

obok siebie.  

• wym. 80 x 80 x 76 cm 

 
Noga łącznika             59,90 zł.  

Noga łącznika biurek stosowana przy tworzeniu dostawek. 

 
Osłona 100            499,90 zł.  

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium. 

• dł. 100 cm 

 
Osłona 140            599,90 zł.  

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium. 

• dł. 140 cm 

 
Osłona 160            699,90 zł.  

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium. 

• dł. 160 cm 

 
Osłona 180            899,90 zł.  

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium. 

• dł. 180  
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Osłona łącznika           699,90 zł.  

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium. 

• dł. 116 cm 

       

Kontenerek podwieszany          599,90 zł.  

Kontenerek podwieszany pod biurkiem, wykonany z płyty laminowanej w tonacji  

olchy, o gr. 18 mm. Wyposażony w 2 szuflady, w tym jedną z zamkiem.  

• wym. 37 x 57 x 40 cm 

 
Wieszak na komputer           149,90 zł.  

Wieszak na komputer wykonany z pręta o gr. 9 mm i płyty laminowanej w tonacji  

olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem.  

• wym. 70 x 30 cm 

 
Kontenerek z piórnikiem                  1.299,90 zł.  

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm.  

Na ruchomych rolkach z hamulcem. Bogate wyposażenie: piórnik, centralny zamek,  

w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym  

wysuwem więcej niż jednej szuflady.  

• wym. 43,2 x 58 x 62 cm 

 
Kontenerek z kartoteką                 1.199,90 zł.  

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm.  

Na ruchomych rolkach z hamulcem. Bogate wyposażenie: piórnik, kartoteka, centralny  

zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym  

wysuwem więcej niż jednej szuflady.  

• wym. 43,2 x 58 x 62 cm 
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Stół konferencyjny 200          899,90 zł.  

Stoły na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze  

aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej  

obrzeżem o gr. 2 mm. 

• wym. 200 x 120 x 76 cm 

 
Stół konferencyjny 80          599,90 zł.  

Stoły na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze  

aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej  

obrzeżem o gr. 2 mm. 

• wym. 80 x 80 x 76 cm 

 
Regał  76            399,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium.  

• wym. 80 x 35 x 76 cm 

 
Regał  110            429,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium.  

• wym. 80 x 35 x 110,7 cm 
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Regał  145            559,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium.  

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm 

 
Regał  180            599,90 zł.  

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium.  

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm 

 
Szafa 76            499,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium. W drzwiach zastosowano metalowe  

uchwyty oraz zamki.  

• wym. 80 x 35 x 76 cm 

 
Szafa 145            759,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium. W drzwiach zastosowano metalowe  

uchwyty oraz zamki.  

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm 
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Szafa 180            799,90 zł.  

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Wyposażone  

w metalowe nóżki w kolorze aluminium. W drzwiach zastosowano metalowe uchwyty  

oraz zamki.  

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm 

 
Witryna 76            959,90 zł.  

Witryny wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Drzwi witryny  

wykonano ze szkła piaskowanego o gr. 4 mm, osadzonego w aluminiowej ramie 

i zastosowano metalowe uchwyty. Szafa wyposażona w metalowe nóżki w kolorze  

aluminium. 

• wym. 80 x 35 x 76 cm 

 
Witryna 145                 1.099,90 zł.  

Witryny wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Drzwi witryny  

wykonano ze szkła piaskowanego o gr. 4 mm, osadzonego w aluminiowej ramie  

i zastosowano metalowe uchwyty. Szafa wyposażona w metalowe nóżki w kolorze  

aluminium. 

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm 

 
Witryna 180                   1.199,90 zł.  

Witryny wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Drzwi witryny  

wykonano ze szkła piaskowanego o gr. 4 mm, osadzonego w aluminiowej ramie  

i zastosowano metalowe uchwyty. Szafa wyposażona w metalowe nóżki w kolorze  

aluminium. 

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm 
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Mebelki przedstawione w tej ofercie są dostarczane  

w paczkach i są do samodzielnego montażu.  
(nasza firma może wykonać montaż odpłatnie – cena ustalana jest indywidualnie) 
 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 
 

 

Kolorystyka serii Flexi: 

  

 

Kolorystyka serii Premium: 

  
 

 

 

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) 
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*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 2023 r.       

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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