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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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Ł A W K I   K O R Y T A R Z O W E 
I    S Z A T N I O W E,  W I E S Z  A K I   S Z A T N I O W E 

 

Cennik zawiera ofertę ławek i wieszaków kilku producentów,  

z którymi współpracujemy. Każdy jest przedstawiony osobno  

ze względu na inne wykonania.  
Ceny z VAT 

PRODUCENT  B 
 

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

   WZÓR 10: 

- Ławka OK8  stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  1200 x 765 x 380 x 350  277,98 zł.  

- Ławka OK9   stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  2000 x 765 x 380 x 350 351,78 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 
 

   WZÓR 11: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 330 584,25 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

 

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x 430 x 330 682,65 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

    WZÓR 11 A: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 330 654,36 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

   Metalowe pręty na buty/kapcie 
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         WZÓR 11 B: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x 430 x 330 736,16 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie 

   WZÓR 12:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 635  944,64 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 
 

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x 430 x 330        1.105,77 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

    WZÓR 12 A:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 635     1.051,65 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie 

   WZÓR 12 B:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x430 x 635        1.153,74 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie  

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

 WZÓR 25:   
- Listwa z wieszakami   11 haczyków     1600 x 140 mm  135,30 zł.  

   Płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

 

    WZÓR 26:    

- Ławka szatniowa listwy drewniane     1200 x 400 x 368 mm  263,22 zł. 

         2000 x 400 x 368 mm  398,52 zł. 

   Stelaż  rura okrągła 32 mm w dowolnym kolorze  

  

   WZÓR 26 A:    

- Ławka szatniowa listwy drewniane     1200 x 400 x 368 mm  319,80 zł. 

  Metalowe pręty na buty/kapcie     2000 x 400 x 368 mm  469,86 zł. 

   Stelaż  rura okrągła 32 mm w dowolnym kolorze  

  

    WZÓR 27:   

- Wieszak szatniowy OW IV listwy drewniane    1200 x 1605 x 400 x 400  576,87 zł.  

2000 x 1605 x 400 x 400  615,00 zł.  

   Stelaż  rura okrągła 32 mm w dowolnym kolorze  

    WZÓR 27 A:   

- Wieszak szatniowy OW IV listwy drewniane    1200 x 1605 x 400 x 400  643,29 zł.  

   Metalowe pręty na buty/kapcie     2000 x 1605 x 400 x 400  686,34 zł.  

   Stelaż  rura okrągła 32 mm w dowolnym kolorze  
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    WZÓR 28:   
Wieszak typu L posiada cztery odrębne schowki wyposażone w półkę i haki,      

a każdy z nich jest osobno zamykamy na zamek 

Korpus wieszaka wykonany jest w płyty wiórowej laminowanej grubości 18mm,  

natomiast drzwi z płyty MDF 16 mm w kolorach jak na zdjęciu  

Wymiary:  890 x 550 x 1955 mm     4 schowkowa    956,82 zł. 

Wymiary:  460 x 550 x 1955 mm     2 schowkowa    688,62 zł.  
 
 
 

    WZÓR 29:   
 

Mobilny wieszak szatniowy OW V  

Konstrukcja wykonana z rury stalowej 25x25 oraz 25x40 malowanej proszkowo wg wzornika RAL. 

Wieszak OW V występuję w dwóch wersja na 20 lub 30 haków. 

 20 haków (po 10 na każdej ze stron) wysokość 1720 mm, szerokość 1100 mm  444,03 zł. 

30 haków (po 15 na każdej ze stron) wysokość 1720 mm, szerokość 1620 mm  526,44 zł. 
  
 

  
Na zdjęciu przedstawione są 3 sztuki – cena dotyczy 1 sztuki  
 
 

   Regał  na plecaki   1350 x 1000 x 400   700,28 zł.   
 

 

Kolor buk, inne kolory za dopłatą.  
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PRODUCENT  B: 
 

Wzory kolorów stelaży – do wyboru, BEZ DOPŁATY: 
 

 
 

 

Wzory kolorów płyty meblowej: 

 
 

Meble w standardzie w kolorze buk bawaria  

Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary   

Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach  
 

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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PRODUCENT  F 
ŁAWKI KORYTARZOWE STOJĄCE (deska sosnowa): 

 
 

Gotowe do postawienia, nie wymagają montażu. 
 

Płyty siedzisk ławek wykonane z drewna iglastego (sosnowego), lakierowane.  

Nogi ławek posiadają stopki z gumy niebrudzącej podłoże.  

 

  
 

długość x wys. x głęb. (w mm.)  
- nogi metalowe     2,00 x 0,30 x 0,22      476,00 zł.   

- nogi drewniane     2,00 x 0,30 x 0,22      509,00 zł.  
 

 

ŁAWKI SZATNIOWE STOJĄCE (deska sosnowa): 
 

Gotowe do postawienia, nie wymagają montażu. 
 

Płyty siedzisk ławek wykonane z drewna iglastego (sosnowego), lakierowane.  

Nogi ławek posiadają stopki z gumy niebrudzącej podłoże. 

 

  
 

długość x wys. x głęb. (w mm.) 
- nogi metalowe     2,00 x 0,40 x 0,30      624,00 zł.   

- nogi drewniane     2,00 x 0,40 x 0,30      721,00 zł.   
 

 

LISTWA OPARCIOWA (deska sosnowa): 
 

Płyty oparć wykonane z drewna iglastego (sosnowego), lakierowane.  

 

 
 
listwa oparciowa     2,00 x 0,12 x 0,02      115,00 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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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LISTWA WIESZAKOWA Z OSŁONĄ (deska sosnowa):  

 

 
 
listwa wieszakowa z osłoną    2,00 x 0,15/0,07 x 0,02     361,00 zł.  
 

 

ŁAWKI KORYTARZOWE PRZYŚCIENNE (deska sosnowa):  
 

Płyty siedzisk ławek wykonane z drewna iglastego (sosnowego), lakierowane.  

 

 
 

Ławka szatniowa przykręcana do ściany  2,00 x 0,30       558,00 zł.  

(bez uchwytów mocujących)  

 
 

ŁAWKI SZATNIOWE (deska sosnowa):  

 
Płyty siedziska, półka na obuwie, listwy oparciowe i wieszakowe wykonane z drewna iglastego, 

lakierowane. Stelaż metalowy z kształtownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm, malowany.  

Elementy łączące płyty siedzisk z półką usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz 

bezpieczeństwo eksploatacji.  

 

     
 
Wersja I  
Bez osłony na wieszaki i bez półki na buty  

pojedyncza    2,00 x 1,60 x 0,30              1.394,00 zł.   

podwójna    2,00 x 1,60 x 0,60              2.559,00 zł.   

Wersja II  
Z osłoną na wieszaki i półką na buty  

pojedyncza    2,00 x 1,60 x 0,30              1.608,00 zł.   

podwójna    2,00 x 1,60 x 0,60              2.936,00 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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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PRODUCENT J 
 

   
 

 

 

ŁO 12 

 

 

460 x 1200 x 440 

 

 

489,54 zł.  

 

 

Ławka ogrodowa, stelaż wykonany 

z rurki stalowej, malowana 

proszkowo na kolor Ral 8016. 

Siedzisko wykonane z trzech 

listew z drewna liściastego, 

lakierowanych lakierem 

bezbarwnym. Nogi wyposażone w 

stopki z tworzywa, nie niszczące 

podłogi. 

 

 

ŁO 16 

 

ŁO 20 

460 x 1600 x 440 

 

460 x 2000 x 440 

644,52 zł. 

 

849,93 zł. 

 

Ławka ogrodowa, stelaż wykonany 

z rurki stalowej, malowana 

proszkowo na kolor Ral 8016. 

Siedzisko wykonane z trzech 

listew z drewna liściastego, 

lakierowanych lakierem 

bezbarwnym. Nogi wyposażone w 

stopki z tworzywa, nie niszczące 

podłogi. 

 

Łsz 3 

Łsz 3a 

405 x 1000 x 355 

405 x 1500 x 355 
667,89 zł. 

740,46 zł. 

 

 

Łsz 1 

 

Łsz 1a 

1650 x 1000 x 380 

 

1650 x 1500 x 380 

1.023,36 zł.  

 

1.325,94 zł. 

 

 

Łsz 2 

 

 

Łsz 2a 

1650 x 1000 x 730 

 

 

1650 x 1500 x 730 

1.403,43 zł.  

 

 

1.829,01 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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Szatnie otwarte SZOS 
Zestawy szatniowe składają się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem oraz skrytek (oprócz Szos 0). 

Model Szos 0 wyposażony jest w półkę nad drążkiem. 

W skład zestawu wchodzi również podstawa metalowa z listwami drewnianymi 

z perforowaną półką na buty oraz daszek na górze szafy. 

 

rysunek Oznaczenie Index 

Wymiary                   

wys. x szer.x gł 

(mm) 

Cena  

brutto  

 

OPIS 

  Szos 0 

SZOG   

0101010101 2190x1175x490/745 2.271,81 zł.  

Zestaw szatniowy 

składający się z 

otwartego przedziału na 

ubrania z drążkiem i 

półką nad drążkiem. 

Zestaw na podstawie z 

metalową półką na buty. 

Siedzisko z listew 

drewnianych. 

  Szos 5 

SZOG   

0101020201 2190x1175x490/745 2.718,30 zł.  

Zestaw szatniowy 

składający się z 

otwartego przedziału na 

ubrania z drążkiem i 5-

cioma skrytkami nad 

drążkiem. Zestaw na 

podstawie z metalową 

półką na buty. Siedzisko 

z listew drewnianych. 

  Szos 10 

SZOG   

0101030201 2190x1175x490/745 3.520,26 zł.  

Zestaw szatniowy 

składający się z 

otwartego przedziału na 

ubrania z drążkiem i 10-

cioma skrytkami. Zestaw 

na podstawie z metalową 

półką na buty. Siedzisko 

z listew drewnianych. 

  Szos 15 

SZOG   

0101040201 2190x1175x490/745 4,189,38 zł.  

Zestaw szatniowy 

składający się z 

otwartego przedziału na 

ubrania z drążkiem i 15-

toma skrytkami. Zestaw 

na podstawie z metalową 

półką na buty. Siedzisko 

z listew drewnianych. 
 

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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Kolory RAL: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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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PRODUCENT  D 
 

Posiadają certyfikaty lub atesty     
                

Szatnie są gotowe do postawienia i nie wymagają montażu. 

 
 

WSZYSTKIE    SZATNIE   MOGĄ   BYĆ   WYKONANE   W   DOWOLNYCH 

WYMIARACH   ORAZ   NA   RÓŻNĄ   ILOŚĆ   DZIECI   –   cena na zapytanie  

 

 
 

WZÓR 13:    
 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1300 x 2065 x 350              2.450,16 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 12 dzieci 1300 x 2250 x 350               2.709,28 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1500 x 2065 x 350               2.763,40 zł 

  Szatnie mogą być w innym kolorze płyty za dopłatą.  

  Szatnie mogą być wykonane w dowolnych wymiarach oraz na różną ilość dzieci.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

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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Wzory kolorów płyty meblowej, stosowanej przy meblach  

z płyty meblowej.  
 

 

Meble w standardzie w kolorze buk  
 

  
       BUK  R 5113          

           

Dopłata 10 % - meble w kolorze olcha, dąb sonoma, dąb lancelot, popiel, biały  
 

               
       OLCHA  R 4647       DĄB SONOMA 2012       DĄB LANCELOT 20027     

                                        
    SZARY 12190 MP                       BIAŁY           

         

Pozostałe kolory – wycena na zapytanie  

 

Kolorowa obrzeżówka – dopłata  31,00  zł.  
 

Meble wykonane są z płyt meblowych firmy KRONOSPAN  

Pełna oferta kolorów – kliknij poniżej: 

PŁYTY  MEBLOWE  -  KOLORY  I  STRUKTURY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

https://strefaplyt.pl/p/dla-meblarstwa-plyty-meblowe,46
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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PRODUCENT  G 
 

 

Posiadają certyfikaty lub atesty    
 

   
REGAŁ SZATNIOWY POCZWÓRNY 

                                                                                                                                4 dzieci  1.133,80 zł. 
Idealny do maksymalnego zagospodarowania małych przestrzeni przebieralni szkolnych.  

Posiada 4 komory, których wnętrza wyposażono w podwójne haczyki oraz półkę na dodatkową  

niedającą się zawiesić odzież. 

Korpus szafy wykonano z grubej płyty wiórowej i wspartą na zapewniającym stabilność oraz 

umożliwiającym oddzielne przetrzymywanie zabrudzonego obuwia stelażu.  

Drzwiczki komór wyposażono w zamki gwarantujące bezpieczne przechowywanie rzeczy  

i wykonane z metalu uchwyty. 

Wym.: wys. 170 x szer. 102 x gł. 40 cm 

  
    SZATNIA MAXI 2  2 dzieci             557,20 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 52 x gł. 50 cm. 

                      SZATNIA MAXI 3  3 dzieci              734,90 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 76 x gł. 50 cm. 

 

SZATNIA MAXI 4  4 dzieci              909,80 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 101 x gł. 50 cm. 
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               SZATNIA MAXI 5  5 dzieci            1.086,50 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 126 x gł. 50 cm 

 

 SZATNIA MAXI 6   6 dzieci            1.263,00 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 150 x gł. 50 cm 

 SZATNIA MAXI ROGOWA 5 dzieci            1.521,50 zł. 

Korpus szatniowy posiadający 2 przegródki na czapkę, rękawiczki czy dodatkową odzież,  

przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę oraz półeczkę na buty. Jego neutralny  

kolor wpisuje się w każdą aranżację. Korpusy dostępne są w 6 wersjach, każda z nich  

przewiduje przegródkę dla innej liczby osób, dzięki czemu zestawiając korpusy o różnych  

rozmiarach, w prosty sposób można zaadaptować i wyposażyć pomieszczenie każdej wielkości. 

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wyposażenia korpusów w drzwiczki zakrywające  

zarówno górną, jak i dolną przegrodę, dzięki czemu w szatni jest nie tylko schludnie, ale  

i kolorowo. Drzwiczki zostały tak zaprojektowane, aby zachować swobodną wentylację  

powietrza. 

Korpusy szatni  dostępne są w 6 szerokościach. 

Do szatni uniwersalnej można dokupić drzwiczki w wybranych kolorach.  

 

 

 

 

Asortyment ze strony 14 - 15 

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 

https://novumedukacja.pl/produkt/szukaj?q=szatnia+maxi&domain=2
https://novumedukacja.pl/produkt/szukaj?q=drzwiczki+%25+ba%C5%84ka
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PRODUCENT  E 
 
 

Posiadają certyfikaty lub atesty     
 

Do samodzielnego montażu 

 
 
 

      

 
  - Ławka szatniowa           359,90 zł. 

Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm,  

w 6 kolorach stelaża.  

Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Ławka posiada stopki regulujące poziom.  

• wym. 121 x 39 x 40 cm 

 
 

 

 

  - Wieszak szatniowy         259,90 zł. 

Wieszak szatniowy wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm,  

w 6 kolorach stelaża.  

Półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Wieszak montowany do ściany.  

• wym. 121 x 25 x 31 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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        możliwość ustawienia tyłem do siebie  

 

 

 

 

  - Szatnia regulowana            699,90 zł. 

Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego  

o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża.  

Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki  

dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka posiada stopki regulujące poziom.  

• wym. 121 x 35 x 141-179 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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- Ławka szatniowa bez oparcia 2       229,90 zł. 

Ławki szatniowe bez oparcia. Metalowy stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm. 

• wym. 120 x 32 x 44,5 cm  

• siedzisko z płyty laminowanej 

 

 

 
- Ławka szatniowa bez oparcia 4        459,90 zł. 

Ławki szatniowe bez oparcia. Metalowy stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm.  

• wym. 160 x 32 x 44,5 cm  

• siedzisko z płyty laminowanej 

 

 

 
- Ławka szatniowa z oparciem 1        299,90 zł. 

• wym. 120 x 32 x 44,5 cm, siedzisko i oparcie z płyty laminowanej 

 

 

 
- Ławka szatniowa z oparciem 1        599,90 zł. 

• wym. 160 x 32 x 44,5 cm, siedzisko i oparcie z płyty laminowanej 

 

 
 

 
 

 
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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- Wieszak metalowy wolnostojący 1        599,90 zł. 

Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego.  

W kolorze czarnym lub srebrnym  

• wym. 110 x 70 x 170 cm  

• 20 haczyków 

 

  
- Wieszak metalowy wolnostojący 2        699,90 zł. 

Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego.  

W kolorze czarnym lub srebrnym 

• wym. 165 x 70 x 170 cm  

• 30 haczyków 

 

 

Asortyment ze strony 16 - 19 

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Oferta szatni metalowych w folderze: 
MEBLE  METALOWE 

 

Oferta dla klas młodszych w cenniku: 
ZERÓWKI, KL. I-III, PRZEDSZKOLA – SZATNIE I LEŻAKI 

 

 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który 

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
 

W ofercie przedstawione są tylko przykłady mebli. 

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

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 kwietnia 2023 r.                       

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 
 

 

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/meble-metalowe-apteczki-kasetki.html
http://www.bismw.com.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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