
  

 
 

OFERTA  
SZTALUGI  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska  
 

    

 

 
Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
 



Ceny z VAT 
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                                                          S Z T A L U G I                         

 

                                                  

 
Sztaluga trójnożna sosnowa z półką (45)       186,00 zł.   

Lekka sztaluga wykonana z drewna sosnowego przeznaczona jest dla plastyków, szkół,  

ośrodków kultury. Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie  

podobrazia lub obrazu z ramą. Dodatkowa półka ułatwia przechowywanie przyborów w  

trakcie rysowania. 

Sztalugę wykonano w litym drewnie sosnowym.  

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 
100 

cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  55 cm  

Szerokość półki  54 cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy podniesionej maksymalnie 

półce) 

151 

cm  

 

 

 

 

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska  

 

 

 
 

 

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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Sztaluga trójnożna sosnowa (45)        231,00 zł.   

Lekka sztaluga wykonana z drewna sosnowego przeznaczona jest dla plastyków, galerii, hoteli,  

szkół. Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie podobrazia lub  

obrazu z ramą. Często wykorzystywana jest jako estetyczny ekspozytor w galeriach i hotelach. 

Sztalugę wykonano w litym drewnie sosnowym.  

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 
125 

cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  60 cm  

Szerokość półki  53 cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy podniesionej maksymalnie 

półce) 

175 

cm  

 
 Sztaluga trójnożna sosnowa (41)       257,00 zł.   

Lekka sztaluga sosnowa przeznaczona jest dla plastyków, galerii, hoteli, szkół. Dzięki precyzyjnej 

regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie podobrazia lub obrazu z ramą. Często  

wykorzystywana jest jako estetyczny ekspozytor w galeriach i hotelach. 

Sztalugę wykonano w litym drewnie sosnowym.  

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 
120 

cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  60 cm  

Podstawa - głębokość  75 cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy podniesionej maksymalnie 

półce) 

180 

cm  



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 9 

 

 

 

 
 Sztaluga trójnożna duża (42)       565,00 zł.   

Sztaluga przeznaczona jest dla galerii, hoteli, szkół, wymagających profesjonalistów.  

Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie dużych rozmiarów  

podobrazia lub obrazu z ramą.  

Sztalugę wykonano w litym drewnie bukowym pierwszej klasy, zabezpieczonym impregnatem.  

Wyrób z tego powodu charakteryzuje wysoka wytrzymałość i estetyka.  

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 
136 

cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  77 cm  

Podstawa - głębokość  80 cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy opuszczonej całkowicie 

półce) 

183 

cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy podniesionej maksymalnie 

półce) 

270 

cm  

 

 

 

 

 

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska  

 

 

 
 

 

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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Sztaluga stołowa (23)         182,00 zł. 

Sztaluga idealnie nadaje się do czytania książek, malowania, pisania ikon.  

Sztaluga wykonana z zaimpregnowanego drewna bukowego ma regulowany kąt nachylenia  

po złożeniu zajmuje mało miejsca. Blat roboczy wykonany z twardej płyty HDF.  

Możliwość zamówienia sztalugi bez płyty lub z płytą czarną do rysowania kredą.  

Waga 2 kg. 

Wymiary stołu 

Stół roboczy 35x35 cm  

Wymiary sztalugi  

Wymiary 

złożonej  
35 cm  

Wysokość  6-8 cm  

Głębokość półki 
2-5 cm (inny na 

życzenie) 

   

 

 

 

 

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Sztaluga stołowa (21)         207,00 zł. 

Sztaluga przeznaczona jest do pracy przy biurku. Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia  

wygodne i stabilne utrzymanie podobrazia lub obrazu razem z ramą. Nadaje się również do  

wykorzystania jako elegancki klasyczny ekspozytor obrazów w galeriach, hotelach, sklepach.  

Całość wykonano w litym drewnie bukowym pierwszej klasy, zabezpieczonym impregnatem.  

Dzięki temu wyrób charakteryzuje wysoka wytrzymałość i estetyka. 

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 
52 

cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  
34 

cm  

Podstawa - głębokość  
30 

cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy opuszczonej całkowicie 

półce) 

80 

cm  

 
Sztaluga studyjna młodzieżowa (22)       388,00 zł. 

Sztaluga przeznaczona jest dla galerii, szkół i profesjonalistów. Dzięki precyzyjnej regulacji  

ustawień umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie podobrazia lub obrazu z ramą.  

Nadaje się również do wykorzystania jako elegancki klasyczny ekspozytor obrazów w  

galeriach i sklepach.  

Całość wykonano w litym drewnie bukowym pierwszej klasy, zabezpieczonym impregnatem.  

Dzięki temu wyrób charakteryzuje wysoka wytrzymałość i estetyka. 
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Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 95 cm  

Wymiary sztalugi  

Podstawa - szerokość  50 cm  

Podstawa - głębokość  52 cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy opuszczonej całkowicie 

półce) 

133 

cm  

Wysokość całkowita sztalugi  

(przy podniesionej maksymalnie 

półce) 

190 

cm  

 
Sztaluga plenerowa duża (31)         388,00 zł. 
Sztaluga dla plastyków pracujących zarówno w plenerze jak studiu. Bardzo stabilna konstrukcja 

 umożliwia ustawienie jednocześnie dwóch podobrazi. Dzięki temu sztaluga może służyć  

jednocześnie jako wygodny ekspozytor w galerii lub w plenerze. Maksymalna wysokość płótna  

wynosi aż 140 cm. Można malować w poziomie, umożliwia to regulacja sztalugi.  

Całość wykonana została w litym drewnie bukowym pierwszej klasy, zabezpieczonym  

 

impregnatem. Do regulacji wysokości służą wygodne duże pokrętła.  

Wyrób charakteryzuje wysoka wytrzymałość i estetyka.  

Wymiary płótna 

Maksymalna wysokość 140 cm  

Wymiary sztalugi  

Wysokość całkowita sztalugi  

(po złożeniu/po rozłożeniu) 

100/200 

cm  

  

Ceny zawierają koszty transportu  

cała Polska 
 

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


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 8 z 9 

 

 

 

 
 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

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

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

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

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

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

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

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 lipca 2021 r.             

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych  cenników. 
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