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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

STOŁÓWKA
JADALNIA SZKOLNA
Ruszył program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach
2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc
spożywania posiłków.
Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia br.
Program składa się z 3 modułów:
- 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
- 2 moduł dla osób dorosłych,
- 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące
działania:
1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i
jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać
uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do
spożywania posiłków, tzw. jadalni.
UWAGA!
Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego
lub drugiego czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.
Za środki przekazane organom prowadzącym w ramach modułu 3 będzie można kupić:
1. usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek
szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
2. niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym w szczególności:
a) stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
b) stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły
produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej
wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych,
chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno- parowy lub piekarnik z
termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,
c) stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i cieplej
wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do
rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami,
d) stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej
wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze,
trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,
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e) stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej
i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny,
urządzenia do rozdrabniania mięsa,
f) stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw,
podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,
g) stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej
wody, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;
3. niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków,
szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy
gastronomiczne
W każdym z działań można też zakupić usługi remontowo- adaptacyjne, np. malowanie
ścian, wymiana posadzki, ułożenie kafelków itp.
Projekt rozporządzenia określa także maksymalne kwoty wsparcia finansowego
udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne
szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący:
80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych
(własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie
funkcjonują;
25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych
do spożywania posiłków (jadalni).
Na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł,
pochodzących z budżetu państwa:
1. w 2019 r. – 40 mln zł,
2. w 2020 r. – 40 mln zł,
3. w 2021 r. – 40 mln zł,
4. w 2022 r. – 40 mln zł,
5. w 2023 r. – 40 mln zł.
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących
szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w
Programie.
Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dot. dzieci i
młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane będzie 510 mln zł. 40 mln zł rocznie to środki
w ramach modułu dot. organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W sumie to 2,75 mld zł na cały program.
Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Swoim zasięgiem
obejmie wszystkie województwa.

Więcej informacji na temat programu: Posiłek w szkole i wdomu
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PRODUCENT A
KRZESŁA – siedzisko i oparcie sklejka bukowa.
Stelaż w różnych kolorach.

- Krzesło OK1

stelaż kwadrat 20x20 mm

nr 3,4
nr 5,6,7

124,26 zł.
125,46 zł.

- Krzesło OK1A

stelaż okrągły 25 mm

nr 3,4
nr 5,6
nr 7

141,45 zł.
141,45 zł.
142,68 zł.

- Krzesło LOLEK

stelaż okrągły 25 mm

nr 3,4
nr 5,6

141,45 zł.
142,68 zł.

- Krzesło PUCHATEK

stelaż okrągły 25 mm

nr 3,4
nr 5,6,7

136,53 zł.
142,68 zł.

stelaż owalny 20x38 mm, 15x30 mm
regulacja nr 3-4
regulacja nr 5-6

198,03 zł.
200,49 zł.

- Krzesło ZBYSZEK

- Krzesło WIKTOR
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
regulacja nr 3-4
regulacja nr 5-6

- Taboret świetlicowy OK3
Stelaż w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym, szarym, brązowym, czarnym,
fioletowym i pomarańczowym.
- Taboret świetlicowy siedzisko płyta 18 mm stelaż kwadrat 20x20 mm

205,41 zł.
205,41 zł.

120,54 zł.
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- Taboret do pracowni OK 12
Podstawa rura kwadratowa 20x20 mm nogi rura okrągła Ø 25
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Wysokość: 440 mm

163,59 zł.

- Taboret regulowany OK 13 (stopki lub kółka plastikowe)
- Taboret regulowany OK 13 (kółka gumowe bieżnik)
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Zakres regulacji siedziska 5 - 6

227,55 zł.
248,46 zł.

STOLIKI – blat płyta laminowana 18 mm w kolorze BUK (inne za dopłatą)
z obrzeżem w kolorze BUK lub kolorze stelaża.
Stelaż w różnych kolorach.
Stoliki są w paczkach, do samodzielnego montażu - polegającego
na rozłożeniu i skręceniu nóg.

- Stolik świetlicowy OS4 800x800 obrzeże 2 mm
stelaż kwadrat 25x25 mm lub okrągły 25 mm

- Stolik świetlicowy OS4 800x800 obrzeże 2 mm
stelaż okrągły 32 mm

- Stolik świetlicowy WIKTOR 800x800
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
regulacja nr 3-6

nr 3,4
nr 5,6

241,08 zł.
241,08 zł.

nr 3,4
nr 5,6

248,06 zł.
248,06 zł.

obrzeże 2 mm

- Stolik świetlicowy WIKTOR 1200x800 obrzeże 2 mm
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
regulacja nr 3-6

282,90 zł.

322,26 zł.
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- Stolik BARTEK, obrzeże 2 mm
stelaż 30x30, 20x40
wymiar blatu 800x800
wymiar blatu 1200x800

nr 3,4
nr 5,6,7
nr 3,4
nr 5,6,7

286,59 zł.
300,12 zł.
330,87 zł.
337,02 zł.

- Stolik świetlicowy KUBA
postawa stołu rura 20x40
nogi - stelaż 30x30 mm lub rura okrągła Ø 32 mm
Płyta laminowanej 18 mm
wymiar blatu 800x800
Płyta laminowanej 25 mm
wymiar blatu 800x800
Płyta HPL z okleiną wodoodporną
wymiar blatu 800x800
BLAT HPL:
Możliwe zastosowanie: świetlica, biblioteka i stołówka
Blat o podwyższonej odporności, odporny na ścieranie, uderzenia
Główne cechy laminatu HPL:
 Wysoka odporność na ścieranie i zadrapania
 Wysoka odporność na uderzenia
 Twarda powierzchnia
 Odporność na niskie i wysokie temperatury
 Wyjątkowe właściwości antystatyczne
 Materiał łatwy do czyszczenia

nr 3,4
nr 5,6

311,19 zł.
311,19 zł.

nr 3,4
nr 5,6

335,79 zł.
335,79 zł.

nr 3,4
nr 5,6

547,35 zł.
547,35 zł.

- Stolik konferencyjny KUBA
postawa stołu rura 20x40

nogi - stelaż 30x30 mm lub rura okrągła Ø 32 mm
Płyta laminowanej 18 mm
wymiar blatu 1200x800
wymiar blatu 1800x800
Płyta laminowanej 25 mm
wymiar blatu 1200x800
wymiar blatu 1800x800

nr 3,4
nr 5,6
nr 3,4
nr 5,6

361,62 zł.
361,62 zł.
493,23 zł.
493,23 zł.

nr 3,4
nr 5,6
nr 3,4
nr 5,6

419,43 zł.
419,43 zł.
574,41 zł.
574,41 zł.
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- Stolik konferencyjny KUBA
postawa stołu rura 20x40

nogi - stelaż 30x30 mm lub rura okrągła Ø 32 mm
Płyta laminowanej 18 mm
wymiar blatu 700x500

nr 3,4
nr 5,6
nr 3,4
nr 5,6
nr 3,4
nr 5,6
nr 3,4
nr 5,6

300,12 zł.
300,12 zł.
335,79 zł.
335,79 zł.
348,09 zł.
348,09 zł.
466,17 zł.
466,17 zł.

- Stolik nr kat. 26
Wymiar blatu 1200x800
stelaż kwadratowy 25x25

nr 3,4,5,6

249,69 zł.

- Stolik nr kat. 23
Wymiar blatu 1800x750
Stelaż kwadrat 25x25 mm

nr 3,4,5,6

462,48 zł.

wymiar blatu 1300x500
wymiar blatu 1200x600
wymiar blatu 1800x500

- Stolik świetlicowy 2
800x800, blat 25 mm,
stelaż czarny śr. 60 mm

nr 3,4,5,6

351,78 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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- Stolik trapezowy 1200x600x520 stelaż kwadrat 25x25 mm
- Stolik trapezowy 1400x700x620 stelaż kwadrat 25x25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki

nr 3,4,5,6
nr 3,4,5,6

312,42 zł.
324,72 zł.

- Stolik trapezowy 1200x600x520 stelaż okrągły 25 mm
- Stolik trapezowy 1400x700x620 stelaż okrągły 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki

nr 3,4,5,6
nr 3,4,5,6

312,42 zł.
324,72 zł.

- Stolik trapezowy 1200x600x520 stelaż okrągły 32 mm
- Stolik trapezowy 1400x700x620 stelaż okrągły 32 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki

nr 3,4,5,6
nr 3,4,5,6

337,02 zł.
350,55 zł.

- Stół trapezowy z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 3-6
- 1200x600x520
- 1400x700x620

361,62 zł.
369,00 zł.
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- Stół PUCHATEK II sześciokątny z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat Ø 1300 mm, bok 650 mm

559,65 zł.

- Stół PUCHATEK II okrągły z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat Ø 1300 mm

533,82 zł.

- Stół PUCHATEK II półokrągły z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat półokrągły 1300 mm

344,40 zł.

- Stół PUCHATEK II prostokątny z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat prostokątny 1300 x 650
- blat prostokątny 1300 x 800

375,15 zł.
402,21 zł.

- Stół PUCHATEK II kwadratowy z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat kwadratowy 650 x 650

332,10 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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PRODUCENT A:

Wzory kolorów stelaży – do wyboru, BEZ DOPŁATY:

Wzory kolorów blatów:

Blaty w standardzie w kolorze buk bawaria
Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary
Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach
Zaokrąglone narożniki blatów – dopłata 46,00 zł.
Wszystkie blaty obrzeże 2 mm
Bejcowana formatka w krzesłach (np. na kolor olcha, wiśnia,…) – dopłata 15 %
Malowana formatka w krzesłach (np. na kolor czerwony, zielony,…) – dopłata 25 %
Strona 10 z 41

Ceny z VAT

STOLIKI Z BLATAMI TOPALIT
o podwyższonym standardzie

Stoliki z blatami Topalit – cennik KLIKNIJ tutaj

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE MEBLOWE
PRZYKŁADY:
wys. x szer. x głęb. (w mm.)

Różne tablice korkowe, tekstylne, kolorowe – cennik KLIKNIJ tutaj

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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Na zdjęciu przedstawione są 3 sztuki – cena dotyczy 1 sztuki
Regał na plecaki
1350 x 1000 x 400

KASIA 13

- regał

700,28 zł.

307,50 zł.

1160 x 800 x 360

Różne meble kolorowe – cennik KLIKNIJ tutaj

Pozostałe siedziska dla dzieci – cennik KLIKNIJ tutaj

WZÓR 38:
- Ławeczka Kasia pn
Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową ławeczkę przedszkolną Kasia pn. Wykonana
jest ona z płyty laminowanej grubości 18 mm. Ławka może być połączona z listwą wieszaka
Kasia za pomocą metalowej konstrukcji, tworząc tym samym bardzo estetyczny i wygodny
wieszak z ławką.
W celu zachowania czystości półka na buty i kapcie wykonana jest z metalowych prętów
wym. 350x1686x390 mm /głeb./szer./wys.

217,71 zł.

Strona 12 z 41

Ceny z VAT

WZÓR 37:
- Listwa półka z wieszakami Kasia pn
Listwa półka z wieszakami Kasia pn dostępna jest w następujących wymiarach:
1746x410x223 mm
Listwa wykonana jest z płyty laminowanej 18mm z dokleją PCV.
Listwa jest wyposażona w 6 haków.

307,50 zł.

WZÓR 9:
- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1200 x 390 x 300
- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 2000 x 390 x 300
płyta w kolorze buk, inna za dopłatą

202,95 zł.
313,65 zł.

WZÓR 9 A:
- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1200 x 390 x 300
- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 2000 x 390 x 300
płyta w kolorze buk, inna za dopłatą
Ławeczka na buty/kapcie

237,39 zł.
375,15 zł.

długość x wys. x wys. siedziska x głęb. (w mm.)

WZÓR 10:
- Ławka z oparciem stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1200 x 765 x 380 x 350
- Ławka z oparciem stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 2000 x 765 x 380 x 350
płyta w kolorze buk, inna za dopłatą

277,98 zł.
351,78 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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POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE – PRZYKŁADY:
Kod

822025

822026

822027

Nazwa

Cena
brutto

Opis

Zdjęcie poglądowe

Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Talerz głęboki
Cena na
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
Arcoroc - biały
zapytanie
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 22 cm
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Talerz płytki
Cena na
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
Arcoroc - biały
zapytanie
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 24 cm
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Talerzyk deserowy Cena na
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
Arcoroc - biały
zapytanie
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 19,5 cm
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822028

Salaterka Arcoroc
- biała

Cena na
zapytanie

822029

Kubek Arcoroc biały

Cena na
zapytanie

822061

Kubek Arcoroc

Cena na
zapytanie

822057

Talerz płytki duży
Arcoroc

Cena na
zapytanie

Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 12 cm
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• poj. 250 ml
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
Kubek wykonany jest ze szkła hartowanego, które jest
2-3 razy bardziej odporne na uszkodzenia niż
porcelitowe czy porcelanowe produkty o podobnej
grubości. Jego powierzchnia jest idealnie gładka.
Pojemność kubka 250 ml (wypełniona po brzegi 280
ml). Nadaje się do zmywania w zmywarce i do
stosowania w kuchence mikrofalowej. • poj. 250 ml • śr.
7 cm • wys. 9 cm
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 27 cm

Strona 15 z 41

Ceny z VAT

822058

Salaterka Arcoroc

822060

Bulionówka
Arcoroc

822098

822099

822100

822101

822102

Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
Cena na
zapytanie mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• śr. 16 cm
Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które
poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na
wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych
Cena na
zapytanie mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
• poj. 310 ml • śr. 10 cm • wys. 6 cm

Talerz deserowy
Arcopal
pomarańczowy

Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 18 cm

Talerz głęboki
Arcopal
pomarańczowy

Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 20 cm

Talerz obiadowy
Arcopal
pomarańczowy

Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 25 cm

Talerz deserowy
Arcopal żółty

Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 18 cm

Talerz głęboki
Arcopal żółty

Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 20 cm
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Talerze ze szkła hartowanego. Poprzez specjalny proces
hartowania materiał ten zyskuje bardzo wysoką
odporność na zadrapania i uderzenia. Gładka
Cena na
zapytanie powierzchnia bez porów umożliwia proste i porządne
czyszczenie, spełniając najwyższe higieniczne normy. •
śr. 25 cm

822103

Talerz obiadowy
Arcopal żółty

822104

Kubek, 250 ml

Cena na
zapytanie

• poj. 250 ml

822090

Łyżka

Cena na
zapytanie

Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość
mycia w zmywarce. • dł. 19 cm

822091

Widelec

Cena na
zapytanie

Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0.
Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19,5 cm

822092

Nóż

Cena na
zapytanie

Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość
mycia w zmywarce. • dł. 20,5 cm

822093

Łyżeczka

Cena na
zapytanie

Łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.
Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 14,5 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
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540007

Łyżeczka 6 szt.

Cena na
zapytanie

Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410.•
6 szt.
• dł. 13,9 cm

540008

Nóż 6 szt.

Cena na
zapytanie

Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410.•
6 szt.
• dł. 17,8 cm

540009

Widelec 6 szt.

Cena na
zapytanie

Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410.•
6 szt.
• dł. 16,2 cm

540010

Łyżka 6 szt.

Cena na
zapytanie

Zestaw sztućców bez graweru. Wykonane ze stali 410.•
6 szt.
• dł. 16,2 cm

Dzbanek z
Cena na
przykrywką 1,85 L zapytanie

Dzbanek z pokrywką wykonany ze szkła, przeznaczony
do serwowania zimnych napojów.
• poj. 1,85 l • wys. 24 cm

822097

822030

Dzbanek 0,5 l
ARC

Cena na
zapytanie

Produkt wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na
zarysowania, uderzenia i zmiany temperatury.
Możliwość mycia w zmywarce. • poj. 0,5 l

825037

Dzbanek do
napojów 1,7 l mix kolorów

Cena na
zapytanie

Przezroczysty plastikowy dzbanek na chłodne napoje, z
kolorową podstawą. • wys. 27 cm • śr. maks. 14 cm •
poj. 1,7 l • 4 kolory (zielony, niebieski, czerwony,
fioletowy), sprzedawane losowo.
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819041

Termos stalowy z
przyciskiem 1,5l

Cena na
zapytanie

Termos stalowy z przyciskiem dozowania. • poj. 1,5 l

819043

Termos stalowy z
pompką 3,5l

Cena na
zapytanie

Termos stalowy z pompką. • poj. 3,5 l

819038

Termos stalowy
15l

Cena na
zapytanie

Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w
podwójne ścianki izolowane pianką, 6 zatrzasków
trzymających pokrywę oraz wentyl odpowietrzający
eliminujący podciśnienie.

Cena na
zapytanie

Warnik z zabudowaną grzałką, wskaźnikiem poziomu
płynu w zbiorniku, termostatem bezpieczeństwa i
bezkroplowym kranikiem. Czas zagotowania płynów to
ok. 30 minut.
• Zakres regulacji termostatu - 30 ÷ 100°C
• Zasilanie - 230 V
• Moc - 2,4 kW
• śr. 23 cm • wys. 48 cm • poj. 10 l

819342

Warnik do wody
10L

808007

Taca poliestrowa

Cena na
zapytanie

Taca wymiarem dopasowana do wózka (808002,
sprzedawany osobno). Prostokątna, granitowa, gładka,
wykonana z laminatu poliestrowego. Nadaje się do
stołówek, jest odporna na wstrząsy i złamania. • wym.
53 x 32,5 cm

808003

Pojemnik na
sztućce na 4
wkłady

Cena na
zapytanie

Pojemnik na sztućce na 4 wkłady (808004 lub 808005,
sprzedawane osobno), wykonany ze stali nierdzewnej. •
wym. 35 x 35 x 17,5 cm

808004

Wkład do
pojemników z
tworzywa
sztucznego

Cena na Wkład na sztućce dopasowany wymiarem do pojemnika
(808003). • 1 szt. • tworzywo sztuczne
zapytanie

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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808005

Wkład do
pojemników ze
stali nierdzewnej

808006

Pojemnik na
sztućce z
tworzywa, 4komorowy

Cena na Wkład na sztućce dopasowany wymiarem do pojemnika
(808003). • 1 szt. • stal nierdzewna
zapytanie

Cena na
zapytanie

822105

Garnek Vitalux 17 Cena na
L z pokrywką
zapytanie

822106

Garnek Vitalux
Cena na
25,5 L z pokrywką zapytanie

822107

Garnek Vitalux
Cena na
36,5 L z pokrywką zapytanie

822108

Garnek Vitalux 50 Cena na
L z pokrywką
zapytanie

822109

Patelnia Aries 28
cm

Cena na
zapytanie

Pojemnik na sztućce wykonany z tworzywa, 4komorowy. • wym. 53 x 32,5 x 10 cm

Garnki Vitalux wykonane są w całości z wysokiej
jakości stali nierdzewnej, wysoce odpornej na korozję,
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
zróżnicowanych temperatur. Mogą być stosowane w
zmywarce, a także na wszystkich typach kuchenek, w
tym indukcyjnych. Grubość ścianek wynosi 1 mm. Dno
garnka o grubości 4 mm składa się z 3 warstw stalaluminium-stal.
• waga 4,2 kg • śr. 28 cm • wys. 28 cm
Garnki Vitalux wykonane są w całości z wysokiej
jakości stali nierdzewnej, wysoce odpornej na korozję,
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
zróżnicowanych temperatur. Mogą być stosowane w
zmywarce, a także na wszystkich typach kuchenek, w
tym indukcyjnych. Grubość ścianek wynosi 1 mm. Dno
garnka o grubości 4 mm składa się z 3 warstw stalaluminium-stal.
• waga 5,3 kg • śr. 32 cm • wys. 32 cm
Garnki Vitalux wykonane są w całości z wysokiej
jakości stali nierdzewnej, wysoce odpornej na korozję,
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
zróżnicowanych temperatur. Mogą być stosowane w
zmywarce, a także na wszystkich typach kuchenek, w
tym indukcyjnych. Grubość ścianek wynosi 1 mm. Dno
garnka o grubości 4 mm składa się z 3 warstw stalaluminium-stal.
• waga 6,8 kg • śr. 36 cm • wys. 36 cm
Garnki Vitalux wykonane są w całości z wysokiej
jakości stali nierdzewnej, wysoce odpornej na korozję,
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
zróżnicowanych temperatur. Mogą być stosowane w
zmywarce, a także na wszystkich typach kuchenek, w
tym indukcyjnych. Grubość ścianek wynosi 1 mm. Dno
garnka o grubości 4 mm składa się z 3 warstw stalaluminium-stal.
• waga 8,2 kg • śr. 40 cm • wys. 40 cm
Patelnia Aries 28 cm wykonana z aluminium.
Przeznaczona do użytku na kuchniach profesjonalnych
oraz do użytku domowego. Patelnie Aries posiadają
grube ścianki 4 mm oraz grube dno indukcyjne,
wewnątrz pokryte oryginalną powłoką nieprzywierającą
Teflon Platinum Plus. Jest to wyjątkowo odporna na
zarysowania powłoka, pozwalająca na używanie
metalowych łopatek. Patelnie posiadają wygodną
stalową rączkę, dzięki czemu można używać ich w
piekarniku/piecu do 200°C. Praktyczny otwór w
uchwycie, umożliwia szybkie i wygodne odwieszenie
artykułu na haczyku.
• śr. 28 cm • wys. 4,8 cm • dł. 54 cm
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822110

819074

Patelnia Aries 40
cm

Patelnia uchylna
elektryczna

Patelnia Aries 28 cm wykonana z aluminium.
Przeznaczona do użytku na kuchniach profesjonalnych
oraz do użytku domowego. Patelnie Aries posiadają
grube ścianki 4 mm oraz grube dno indukcyjne,
wewnątrz pokryte oryginalną powłoką nieprzywierającą
Teflon Platinum Plus. Jest to wyjątkowo odporna na
Cena na
zarysowania powłoka, pozwalająca na używanie
zapytanie
metalowych łopatek. Patelnie posiadają wygodną
stalową rączkę, dzięki czemu można używać ich w
piekarniku/piecu do 200°C. Praktyczny otwór w
uchwycie, umożliwia szybkie i wygodne odwieszenie
artykułu na haczyku.
• śr. 40 cm • wys. 6,2 cm • dł. 69 cm

Cena na
zapytanie

Przeznaczona do smażenia i duszenia potraw.
Ręczny przechył misy w celu zlewania oleju.
Powierzchnia robocza 0.27m2.
Płynna regulacja temperatury.
Termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem.
Obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej.
Wydajność ok. 100 kotletów/h.
Pojemność misy ok. 40 l.
Temperatura max. : 300 °C
Napięcie - U : 400 V
Moc elektryczna : 6.3 kW
Zasilanie : prąd
• wym. 70 x 78,6 x 91,2 cm
• waga: 52 kg

Cechy produktu:
– wykonany z anodowanego aluminium,
– silnik chłodzony powietrzem zabezpieczony metalowa
pokrywą, który zapewnia wysoką wydajność,
– mechanizm blokujący i osłona bezpieczeństwa,
– bezpieczne włączanie i wyłączanie (oddzielne
przyciski – CE),
– odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z
resztek pozostałych po krojeniu,
– łatwy demontaż ułatwia czyszczenie,
Cena na
– bezpieczna osłona na nóż, wbudowana ostrzałka,
zapytanie
– wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie, średnica
noża: 250 mm,
– płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 12 mm,
– orientacyjna maksymalna średnica krojonego
produktu: 180 mm,
– nie nadaje się do krojenia żółtego sera. • wym. 38 x
49 x 38 cm
moc (W): 320
napięcie (V): 230

822113

Krajalnica

822114

Cedzak 24 cm

Cena na
zapytanie

Cedzak wykonany ze stali nierdzewnej. • dł. 24 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
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822115

Wałek drewniany

Cena na
zapytanie

Wałek ruchomy do ciasta został wykonany z drzewa
ekologicznego. • wym. 6 x 39,5 cm

822116

Łyżka owalna
cedzakowa

Łyżka kuchenna cedzakowa z kolekcji Ivy to artykuł
przydatny w każdej kuchni. Jest on niezbędny do
nakładania odcedzone z wody i tłuszczu potrawy na
talerz. Wykonana ze stali nierdzewnej łyżka posiada
Cena na
uchwyt do zawieszenia. Wygodny w użyciu i
zapytanie
praktyczny w każdej kuchni.
Linia Ivy to szeroki asortyment akcesoriów kuchennych
do codziennego użytku, między innymi: różnego
rodzaju łyżki, sitka i ubijaczki. • wym. 7 x 30 cm

822117

Łopatka
perforowana

Cena na
zapytanie

Łopatka wykonana ze stali nierdzewnej. • wym. 7,5 x
24,5 cm

822118

Chochla 150 ml

Cena na
zapytanie

Chochla wykonana ze stali nierdzewnej. • poj. 150 ml

822129

Tłuczek do
ziemniaków

Cena na
zapytanie

Ubijak wykonany z polerowanej stali nierdzewnej z
satynowym uchwytem z uszkiem do zawieszenia. •
wym. 29,5 x 10 x 7 cm

822119

Pojemnik stalowy
500 ml

Cena na
zapytanie

822120

Pojemnik stalowy
1800 ml

Cena na
zapytanie

Wysokiej jakości pojemnik GN 1/4, wykonany ze stali
nierdzewnej, polerowanej elektrolitycznie zgodnie z
normą EN 631. Dzięki wysokiej odporności termicznej,
nadaje się do wszystkich zastosowań w profesjonalnej
kuchni. Zwiększona stabilność dzięki unikalnej
konstrukcji, wygodne sztaplowanie bez zacinania oraz
wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia to
najważniejsze atuty tego pojemnika. Pojemnik można
myć w zmywarkach i sztaplować.
• wym. 26,5 x 16,2 x 2 cm
Wysokiej jakości pojemnik GN 1/4, wykonany ze stali
nierdzewnej, polerowanej elektrolitycznie zgodnie z
normą EN 631. Dzięki wysokiej odporności termicznej,
nadaje się do wszystkich zastosowań w profesjonalnej
kuchni. Zwiększona stabilność dzięki unikalnej
konstrukcji, wygodne sztaplowanie bez zacinania oraz
wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia to
najważniejsze atuty tego pojemnika. Pojemnik można
myć w zmywarkach i sztaplować.
• wym. 26,5 x 16,2 x 6,5 cm
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822121

Piec
konwekcyjnoparowy

Cena na
zapytanie

• Manualny panel sterowania
• System zaparowania
• Zakres pracy 30°C 300°C
• 3 prędkości pracy wentylatora
• 5 poziomów zaparowania
• 10 poziomów pieczenia z odstępem pomiędzy
półkami 60 mm
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304
• Funkcja pracy ciągłej
• szer. 89 cm • wys. 97 cm • waga 140 kg

822122

Wykonana ze stali nierdzewnej podstawa do pieca
Podstawa do pieca Cena na
821121 (sprzedawany osobno). • szer. 88 cm • wys. 85
konwekcyjnego
zapytanie
cm • waga: 25 kg

822123

Czajnik
elektryczny 1,7 L

Czajnik elektryczny mocy 2200 W. Obudowa z
wysokiej jakości szkła z elementami dekoracyjnymi
oraz stalową pokrywką. Produkt posiada filtr
Cena na
zatrzymujący osady wapnia. Automatyczna, uchylna
zapytanie
pokrywa otwierana jest za pomocą przycisku. Czajnik o
pojemności 1.7 litra.

822124

Naświetlacz do jaj

Cena na
zapytanie

Sterylizator naświetlacz wielofunkcyjny, idealny do
dezynfekcji jaj i noży, rekomemdowany jest do dużej i
małej gastronomii
Cechy produktu:
– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
– Kratka ze stali chromowej,
– Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund,
– Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej
szufladzie,
– Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem
lamp UV,
– Dezynfekcję zapewniają 4 lampy emitujące
promieniowanie UV
– Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj lub 8 sztuk
noży (o max. długości 30 cm)
- Żywotność lampy 11 tys. godzin. Zaleca się wymianę
lamp co 5 lat.
• wym. 35,8 x 25,5 x 51,2 cm

822125

Otwieracz do
puszek

Cena na
zapytanie

Chromowany otwieracz z uchwytami ze stali
nierdzewnej 18/10, z możliwością zawieszenia.
• dł. 20 cm

822126

Skrobaczka do
warzyw

Obieraczka z ząbkowanym ostrzem o szerokości 50 mm
Cena na do ziemniaków, marchwi, buraków, rzodkiewki i innych
zapytanie warzyw wykonana z hartowanej stali 18/10. • wym. 12
x 5 cm
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822127

Dzbanek z miarką

Cena na
zapytanie

822128

Rękawice
kuchenne

Cena na
zapytanie

Dzbanek z przezroczystego polipropylenu z niebieską
podziałką co 0,05 l (numeracja co 0,1 l), o
wytrzymałości na temperaturę do 125 stopni Celsjusza.
• poj. 1 l • wym. 11 x 16 cm

Bardzo trwałe bawełniane rękawice kuchenne z
płóciennym mankietem. Można prać w temperaturze 40
stopni Celsjusza. • wym. 34 x 15 cm

Wózek 2-półkowy

Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali
nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej,
Cena na
wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. • wym. półek
zapytanie
83 x 51 cm • wym. wózka 90 x 59 x 93 cm •
maksymalne obciążenie 75 kg

819042

Wózek 3-półkowy

Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali
nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej,
Cena na
wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. • wym. półek
zapytanie
83 x 51 cm • wym. wózka 86 x 54 x 92 cm •
maksymalne obciążenie 145 kg

808002

Wózek 15poziomowy do
transportu tac

808001

Cena na
zapytanie

029066

Pojemnik na
odpady 100 l niebieski

Cena na
zapytanie

0290611

Kosz na śmieci
Flip - szary

Cena na
zapytanie

Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali
nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej,
wyposażony w 4 skrętne koła, 2 hamulce oraz 15
prowadnic na tace. • wym. wózka 38 x 55 x 173,5 cm •
z zabezpieczeniem przed wypadaniem tac
Praktyczny pojemnik na odpady wykonany z wysokiej
jakości plastiku, dzięki czemu jest wytrzymały na
wszelkie uszkodzenia (mechaniczne czy spowodowane
czynnikami atmosferycznymi). Kółka oraz
przymocowany z boku uchwyt ułatwiają
przemieszczanie pojemnika. Konstrukcja otwieranej
ręcznie pokrywy z uchwytem na środku, pozostawia
zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną.• poj.
100 l• wym. 60 x 47 x 75 cm.
Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z
dwiema opcjami otwierania: w dół do małych
odpadków i w górę do większych.
- kolor: szary (dostępny także w innych kolorach)
- wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm
- poj. 50 l
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819001

Szafa
magazynowa
drzwi skrzydłowe

Konstrukcja spawana, trzy przestawne półki o
Cena na
maksymalnym obciążeniu 70kg/m2. Drzwi skrzydłowe.
zapytanie
• wym. 100 x 60 x 180 cm

819002

Stół przyścienny z
półką

Cena na
zapytanie

Stół skręcany. • wym 100 x 60 x 85 cm

819003

Stół ze zlewem 2
komorowym z
półką

Cena na
zapytanie

Stół skręcany z otworem pod baterię. Jedna komora
posiada otwór przystosowany pod rozdrabniacz o śr. 9
cm. Bateria i syfon w zestawie. • wym 100 x 60 x 85
cm • komory o wym. 40 x 40 x 25 cm

819004

Umywalka
zabudowana

Umywalka z otworem pod baterię na środku komory,
Cena na bateria umywalkowa jednotorowa, komora zabudowana
zapytanie z 3 stron. Bateria i syfon w zestawie. • wym. 40 x 41 x
24 cm • komora o wym. 33 x 30 x 15 cm

Lodówka 350l

Lodówka w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej,
z elektronicznym wyświetlaczem temperatury.
Cena na Możliwość regulacji temperatury 0~+10, napięcie 230V,
wbudowany zamek na klucz, w komplecie 4 półki o
zapytanie
nośności do 8 kg. Pojemność brutto 350 litrów, cichy
agregat. • wym: 60 x 60 x 185 cm

819005

819006

Zmywarka
uniwersalna z
funkcją
wyparzania 400 V

Cena na
zapytanie

Zmywarka gastronomiczna SILANOS wykonana ze
stali nierdzewnej, przeznaczona do mycia talerzy,
sztućców i szkła. Czas trwania cyklu 120 lub 180
sekund. Zużycie wody to 2,5 l na cykl. W standardzie
kosz do talerzy, kosz uniwersalny oraz kosz na sztućce.
Zmywarka gastronomiczna posiada dozownik płynu
myjącego oraz funkcję automatycznego wyparzania po
zakończonym procesie mycia. napięcie 230 V lub 400
V. • wysokość komory wsadowej ~370 mm • wym:
56,5 x 66,5 x 83,5 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
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819007

Kuchnia
elektryczna
wolnostojąca - 4płytowa

Cena na
zapytanie

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 4 płyty
elektryczne E.G.O. (4 x 2,6 = 10,4 kW). Napięcie 400
V. • wym: 80 x 70 x 85 cm

819010

Rozdrabniacz
odpadków
organicznych

Rozdrabniacz odpadków organicznych o mechanizmie
rozdrabniającym wykonanym ze stali nierdzewnej,
niepodatnej na korozję. Obudowa z tworzywa
sztucznego. Posiada element wyciszający oraz
zabezpieczenie przed przeciążeniem. Można
rozdrabniać obierki warzyw i owoców, niewielkie kości
Cena na
drobiowe, głowy i ości ryb, skorupki jaj, fusy kawy –
zapytanie
bez filtrów, łupiny melonów, gotowane mięso.
Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej
wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie
odprowadza do kanalizacji, jednocześnie ją udrażniając.
Moc 0,75 km, napięcie 230V. • wys. 37,5 cm • śr. 21
cm • waga 4,3 kg

819013

Zestaw noży
kuchennych z
pokrowcem

Cena na 6-częściowy zestaw noży Stalgast wykonanych z kutego
pręta stalowego.
zapytanie

819031

Pojedynczy
taboret gazowy
9kW

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy), płomień
pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe,
Cena na
redukcja mocy palników do 1/3 (płomień
zapytanie
oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków
od 50 do 100l. • regulowane nóżki ~ 20 mm
• wym. 58 x 58 x 38 cm

819032

Pojedynczy
taboret
elektryczny o
mocy 5kW i
zasilaniu 400V

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
Cena na wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm o mocy
5kW, przystosowany do dużych garnków 50 i 100 l.
zapytanie
• regulowane nóżki ~20 mm • wym. 58 x 58 x 38 cm

Kredens na
kółkach - biały

Pojemny i praktyczny mebel do przechowywania
naczyń. Wyposażony w kółka (dwa przednie posiadają
hamulec), na jednej z bocznych ścianek znajduje się
uchwyt ułatwiający przemieszczanie kredensu, na
Cena na
zapytanie drugiej - dwa wieszaki na ściereczki. Wykonany z płyty
laminowanej, wieniec dolny ze sklejki. • wym. 100 x 50
x 105 cm • wys. blatu 65 cm • wym. półki 45 x 16 cm •
gł. górnej półki 17 cm

092741

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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099697

Drzwiczki białe do
kredensu na
Cena na
kółkach 092741 (1 zapytanie
para)

Drzwiczki dopasowane wymiarem do kredensu na
kółkach (092741 i 092742), wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w drewniane
uchwyty. Pasują do kredensów zakupionych od marca
2016. • wym. 47,5 x 54,5 cm

Szafa na cokole wykonana z białej płyty laminowanej o
gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm

09619203

Szafa Expo z
witryną 2- biały

Cena na
zapytanie

101504

Siedzisko
szatniowe małe,
szaropomarańczowe

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, dostępne
Cena na w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający stabilność pokryty
warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do
zapytanie
utrzymania w czystości.
• wym. 40 x 40 x 40 cm

101505

Siedzisko
szatniowe średnie,
szaropomarańczowe

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, dostępne
Cena na w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający stabilność pokryty
warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do
zapytanie
utrzymania w czystości.
• wym. 40 x 40 x 80 cm

101506

Siedzisko
szatniowe duże,
szaropomarańczowe

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, dostępne
Cena na w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający stabilność pokryty
warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do
zapytanie
utrzymania w czystości.
• wym. 40 x 40 x 120 cm

100096

Ławka do szatni

Cena na
zapytanie

Stabilna ławka do szatni wykonana z płyty wiórowej o
grubości 2,5 cm.
wym. 100 x 30 x 36,5 cm

099620

Wieszak
szatniowy tęcza prosty

Cena na
zapytanie

Wieszak wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, z 5 kolorowymi, plastikowymi wieszakami.

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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099688

Regał na plecaki i
tornistry - brzoza

Szafka Flexi na
plecaki szkolne

Cena na
zapytanie

Regał przeznaczony do przechowywania tornistrów i
plecaków. Szczególnie polecany do sal lekcyjnych dla
klas 0-3 oraz świetlic i stołówek. Uzupełnienie regałów
stanowią plastikowe pojemniki montowane w małych
schowkach z przeznaczeniem np. na drugie śniadania
lub rzeczy osobiste dzieci. Pojemniki (372009-372012,
372026, 372034, 372035) stanowią osobną pozycję
katalogową. • wykonany z płyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV • wym.
schowka 33 x 46 x 59 cm • wym. 105 x 46 x 154 cm

Dwupoziomowa szafka na kółkach, wykonana z płyty
laminowanej w tonacji brzozy o gr. 18 mm. Pozwala na
przechowywanie aż 20 plecaków. Kółka posiadają
Cena na
hamulce.
zapytanie
• wym. 152 x 80 x 119,50 cm • wym. przegrody 28 x 27
x 30 cm

Parawan
Cena na
842100 wyciszający niski zapytanie
szary

Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach.
Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym
kątem. Do każdego parawanu dodano: • 2 podstawki o
wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia
parawanów • gr. 5 cm
• kolor szary • wym. 80,5 x 100 cm • dł. drążka 51 cm

Parawan
Cena na
842101 wyciszający niski zapytanie
zielony

Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach.
Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym
kątem. Do każdego parawanu dodano: • 2 podstawki o
wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia
parawanów • gr. 5 cm
• kolor zielony • wym. 80,5 x 100 cm • dł. drążka 51
cm

842102

842103

ZEST51
91

Parawan
wyciszający
wysoki - szary

Parawan
wyciszający
wysoki - zielony

Zestaw
parawanów
wyciszających

Ceny z VAT

Cena na
zapytanie

Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach.
Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym
kątem. Do każdego parawanu dodano: • 2 podstawki o
wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia
parawanów • gr. 5 cm
• kolor szary • wym. 80,5 x 160 cm • dł. drążka 101,5
cm

Cena na
zapytanie

Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach.
Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym
kątem. Do każdego parawanu dodano: • 2 podstawki o
wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia
parawanów • gr. 5 cm
• kolor zielony • wym. 80,5 x 160 cm • dł. drążka 101,5
cm

Zestaw zawiera:
Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach.
Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym
kątem. Do każdego parawanu dodano: • 2 podstawki o
wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia
parawanów • gr. 5 cm • wym. 80,5 x 160 cm
Cena na
• 842100 - Parawan wyciszający niski - szary, 1 szt. • dł.
zapytanie
drążka 51 cm
• 842101 - Parawan wyciszający niski - zielony, 1 szt. •
dł. drążka 51 cm
• 842102 - Parawan wyciszający wysoki - szary, 1 szt. •
dł. drążka 101,5 cm
• 842103 - Parawan wyciszający wysoki - zielony, 1 szt.
• dł. drążka 101,5 cm
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842136

842137

842138

Cena na
zapytanie

Dekoracyjna bariera wyciszająca do podwieszenia z
sufitu, wykonana z filcu o gr. 0,8 cm. Umożliwia
częściowe oddzielenie przestrzeni w sali (na przykład
stanowiska pracy czy zabawy) i redukcję hałasu
dobiegającego z zewnątrz. Dostępna w wersji jednolitej
oraz wyposażona w 56 otworów o śr. 2 cm, w dwóch
kolorach: zielonym i szarym• wym. 60 x 180 cm.

Cena na
zapytanie

Dekoracyjna bariera wyciszająca do podwieszenia z
sufitu, wykonana z filcu o gr. 0,8 cm. Umożliwia
częściowe oddzielenie przestrzeni w sali (na przykład
stanowiska pracy czy zabawy) i redukcję hałasu
dobiegającego z zewnątrz. Dostępna w wersji jednolitej
oraz wyposażona w 56 otworów o śr. 2 cm, w dwóch
kolorach: zielonym i szarym• wym. 60 x 180 cm.

Bariera
prostokątna
Cena na
wyciszająca z
zapytanie
otworami - zielona

Dekoracyjna bariera wyciszająca do podwieszenia z
sufitu, wykonana z filcu o gr. 0,8 cm. Umożliwia
częściowe oddzielenie przestrzeni w sali (na przykład
stanowiska pracy czy zabawy) i redukcję hałasu
dobiegającego z zewnątrz. Dostępna w wersji jednolitej
oraz wyposażona w 56 otworów o śr. 2 cm, w dwóch
kolorach: zielonym i szarym• wym. 60 x 180 cm.

Bariera
prostokątna
wyciszająca zielona

Bariera
prostokątna
wyciszająca szara
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PLANSZE
TABLICE POGLĄDOWE:
Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (v):

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

36,00 zł. /1 szt.

Witaminy w organizmie człowieka

Mikroelementy i makroelementy
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Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (k):

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

36,90 zł. /1 szt.

Witaminy w organizmie człowieka

Mikroelementy i makroelementy

Piramida żywienia
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Zdrowy styl życia – właściwe odżywianie
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TABELA ROZMIARÓW KRZESEŁ I STOLIKÓW
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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 grudnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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