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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. 

 

 

 

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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                     T A B L I C E   A K A D E M I C K I E

 

 
        

PRODUCENT  A       
 
 

TABLICE  AKADEMICKIE: 
 

 
 

Tablica akademicka zależna: 

Tablice akademickie ze względu na system przesuwny góra-dół ułatwiają pisanie dużych ilości  

tekstu w salach, gdzie nie ma możliwości powieszenia 2 lub więcej tablic standardowych. 
 

Tablice akademickie są objęte 2 letnią gwarancją natomiast konstrukcja nośna 5 letnią. 
 

Tablice akademickie tego typu wykonane są z dwóch tablic oraz stelaża. System tablic zależnych  

polega na tym, że tablice poruszają się w tym samym czasie. Czyli, gdy opuścimy jedną tablicę,  

druga wędruje do góry.  Stelaż tablic akademickich wykonany jest z profili aluminiowych oraz  

systemu jezdnego. Tablice w naszym systemie jezdnym przesuwają się lekko i bez problemowo.  

Same tablice wykonane są z blachy tablicowej do pisania kredą. Tablice mają właściwości  

magnetyczne, dzięki czemu można umieszczać magnesy na tablicy. 

 

Tablica akademicka składa się z:  
-  2 tablic pojedynczych  
-  konstrukcji nośnej  
-  elementów do mocowania tablic i konstrukcji  
-  rynnę na kredę    
 

Standard: 
Stelaż wysokość 3 metry, dolna tablica - odstęp od podłogi 87 cm. 

Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie te wymiary zmienić (w miarę możliwości)   
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      cena za cały komplet - dwie tablice wraz z konstrukcją 
         

                                                               wymiar jednej tablicy 

Blacha magnetyczna:     
    Tablica zielona:     

       2 x 1700 x 1000      3.702,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.062,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    4.713,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    5.948,00 zł.  

 

    Tablica biała:     

       2 x 1700 x 1000      3.702,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.062,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    4.713,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    5.948,00 zł.  

Ceny nie obejmują kosztów montażu. 

 

Blacha magnetyczna: 
    z nadrukiem KRATKA, 3-LINIA, 5-LINIA (do wyboru) 
    Tablica zielona:     

       2 x 1700 x 1000      4.002,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.362,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    5.013,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    6.248,00 zł.  

 

    Tablica biała:     

       2 x 1700 x 1000      4.002,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.362,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    5.013,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    6.248,00 zł.  

Ceny nie obejmują kosztów montażu. 

 

Powierzchnia ceramiczna magnetyczna: 

    Tablica zielona CERAMICZNA:  

       2 x 1700 x 1000      4.412,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.947,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    5.865,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    7.606,00 zł. 

 

    Tablica biała CERAMICZNA:  

       2 x 1700 x 1000      4.162,00 zł.  

       2 x 2000 x 1000      4.627,00 zł.   

       2 x 2500 x 1000    5.425,00 zł.  

       2 x 3000 x 1000    7.076,00 zł. 

Ceny nie obejmują kosztów montażu. 

 

Tablice mogą być w innych wymiarach niż w ofercie.  
 

 

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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Tablica akademicka niezależna: 
Tablice akademickie niezależne mogą być wykonane jedno, dwu lub trzypłytowe.  
W tablicach tego typu każda płyta porusza się niezależnie w stosunku do pozostałych tablic.  

Konstrukcja jest w całości wykonana z aluminium. Wymiary tablic uzgadnianie są indywidualnie  

i mogą wynosić od 170 cm do 300 cm, natomiast wysokość tablicy wynosi 100 cm.  

Tablice montowane w tym systemie podnoszone i opuszczane są ręcznie. 

             cena na zapytanie 

 

Tablica akademicka elektryczna: 

Korzyści z wykorzystania tablic akademickich elektrycznych: 

- duża powierzchnia do pisania 

- bezwysiłkowe przesuwanie tablic 

- powłoka ceramiczna 

- możliwość tworzenia kombinacji poszczególnych tablic w różnych kolorach i z różnymi liniaturami 

- ułatwia prezentację danych i wykonywanie szeregu różnych działań 

- możliwość dostosowania powierzchni pisania do wysokości uczniów 

- wysoka estetyka i jakość wykonania 

Dzięki zamontowanemu napędowi elektrycznemu (230V) tablica akademicka staje się jeszcze bardziej 

przyjazna dla użytkowników. Pozwala na przesuwanie tablic bez wysiłku, dzięki czemu może być 

wykorzystywana w szkołach uczących na każdym poziomie nauczania.  

W tablicy akademickiej z napędem elektrycznym każda płyta tablicowa przemieszcza się niezależnie od 

pozostałych. Ponadto tablice są wykonane z bardzo wytrzymałej blachy ceramicznej, dzięki czemu jej 

żywotność jest kilkakrotnie większa od tablic ze zwykłą powłoką. 

 

       2 x 2000 x 1000, napęd 230 V    cena na zapytanie 

       2 x 2500 x 1000, napęd 230 V    cena na zapytanie  

       2 x 3000 x 1000, napęd 230 V    cena na zapytanie  

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
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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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Przykładowe zdjęcia z naszych realizacji  
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PRODUCENT  B  
 
 

SERIA TAK DUŻA AKADEMICKA (wiszące na ścianie) 

 
Wyjątkowa tablica kredowa lub suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej  

lub ceramicznej, której wymiary sięgają aż do 500 cm. Elegancka rama wykonana z profilu  

aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Solidna  

a zarazem – mimo ogromnego rozmiaru – lekka konstrukcja, dzięki wypełnieniu o strukturze  

plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt. Tył tablicy  

wzmocniono blachą ocynkowaną. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę na całej  

szerokości tablicy – scaloną z profilem ramy. Dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana  

w 8 miejscach. 

W zestawie: elementy mocujące. 

Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną; 10 lat na powierzchnię lakierowaną;  

2 lata na produkt. 

 

 

Powierzchnia lakierowana. Solidna lekka konstrukcja, mimo dużych gabarytów, dzięki  

wykorzystaniu technologii plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia, dzięki użyciu  

technologii HotMelt. Elegancka rama z profilu GTO15. Półka na całej szerokości tablicy,  

scalona z profilem. 

Rozmiar (szer. × wys.) Nr art. Cena brutto 
300×120 TAK1230 1.607,28 zł.  
350×120 TAK1235 3.387,52 zł.  
400×120 TAK1240 3.613,67 zł.  
450×120 TAK1245 4.265,16 zł.  
500×120 TAK1250 5.428,52 zł.  

   

  

Powierzchnia ceramiczna. Solidna lekka konstrukcja, mimo dużych gabarytów,  

dzięki wykorzystaniu technologii plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia, dzięki użyciu  

technologii HotMelt. Elegancka rama z profilu GTO15. Półka na całej szerokości tablicy,  

scalona z profilem. 

 

Rozmiar (szer. × wys.) Nr art. Cena brutto 

300×120 TAK1230P3 2.454,23 zł. 
350×120 TAK1235P3 4.375,20 zł.  
400×120 TAK1240P3 4.742,58 zł.  
450×120 TAK1245P3 5.535,17 zł.  
500×120                              TAK1250P3                    7.141,88 zł.  
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SERIA TAS DUŻA AKADEMICKA  
 

 
Wyjątkowa tablica kredowa lub suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej  

lub ceramicznej, której wymiary sięgają aż do 500 cm. Elegancka rama wykonana z profilu  

aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Solidna  

a zarazem – mimo ogromnego rozmiaru – lekka konstrukcja, dzięki wypełnieniu o strukturze  

plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt. Tył tablicy  

wzmocniono blachą ocynkowaną. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę na całej  

szerokości tablicy – scaloną z profilem ramy. Dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana  

w 8 miejscach. 

W zestawie: elementy mocujące. 

Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną; 10 lat na powierzchnię lakierowaną;  

2 lata na produkt. 

 

Powierzchnia lakierowana. Solidna lekka konstrukcja, mimo dużych gabarytów, dzięki  

wykorzystaniu technologii plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia, dzięki użyciu  

technologii HotMelt. Elegancka rama z profilu GTO15. Półka na całej szerokości tablicy,  

scalona z profilem. 

 

Rozmiar (szer. × wys.) Nr art. Cena brutto 
350×120 TAS1235 3.387,52 zł.  
400×120 TAS1240 3.613,67 zł.  
450×120 TAS1245 4.265,16 zł.  
500×120 TAS1250 5.428,52 zł.  

   

  

Powierzchnia ceramiczna. Solidna lekka konstrukcja, mimo dużych gabarytów,  

dzięki wykorzystaniu technologii plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia, dzięki użyciu  

technologii HotMelt. Elegancka rama z profilu GTO15. Półka na całej szerokości tablicy,  

scalona z profilem. 

 

Rozmiar (szer. × wys.) Nr art. Cena brutto 

300×120 TAS1230P3 2.454,23 zł. 
350×120 TAS1235P3 4.375,20 zł.  
400×120 TAS1240P3 4.742,20 zł.  
450×120 TAS1245P3 5.535,17 zł.  
500×120                              TAS1250P3                    7.141,88 zł.  
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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 
 

 

 

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 01 listopada 2022 r.    

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych  cenników. 
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