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Producent C       

transport gratis 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 

 

 

 

 

 

Strona 2 z 33 

 

 

        

   T A B L I C E      B I A Ł E   I   A K C E S O R I A 

 

  

PROMOCJA  
 

PROMOCJA !!!!!!!!!!!!   PROMOCJA !!!!!!!!!!!!   PROMOCJA !!!!!!!!!!!!   

PROMOCJA TABLIC – PODWYŻSZONY STANDARD 
 

Tablice białe wiszące w extra cenie               Ceny z VAT 
 

 
Tablica w ramie aluminiowej Symbol OT2  170 x 100    510,00 zł.  

Powierzchnia biała, magnetyczna. 
W zestawie: półka, elementy mocujące 
 
 

       
Tablica w ramie UKF  Symbol TSU1710  170 x 100    463,00 zł. 

Powierzchnia biała lakierowana, suchościeralno-magnetyczna.  
Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze  

popielatym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność,  

chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.  

Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

Gwarancja: 2 lata; 10 lat na powierzchnię. 
W zestawie: półka (dł. 30 cm), elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 

 

 
Tablica w ramie aluminiowej Symbol OT6  340/170 x 100              1.097,00 zł. 

Powierzchnia biała, suchościeralno-magnetyczna. 
W zestawie: półka, elementy mocujące 
 

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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Tablica w ramie UKF Symbol TRS1710UKF 340/170 x 100              1.097,00 zł. 

Powierzchnia biała lakierowana, suchościeralno-magnetyczna.  
Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze  

popielatym.  

Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną  

półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas  

prezentacji. 

Gwarancja: 2 lata; 10 lat na powierzchnię. 

 
 

     
Tablica w ramie GTO Symbol TSF1710P3SZ 170 x 100                 987,00 zł. 

Powierzchnia biała CERAMICZNA, suchościeralno-magnetyczna.  

Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze  

popielatym.  

Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno  

w pionie, jak i w poziomie. 

Gwarancja: 2 lata; dożywotnia na powierzchnię. 
W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 

 

      
Tablica w ramie UKF Symbol TRS1710P3UKF 340/170 x 100                        2.593,00 zł. 

Powierzchnia biała CERAMICZNA, suchościeralno-magnetyczna.  

Rama z profilu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze  

popielatym.  

Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną  

półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas  

prezentacji. 

Gwarancja: 2 lata; dożywotnia na powierzchnię. 

 
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  B   
     
 

TABLICE   BIAŁE   WISZĄCE: 
 

 
Tablice białe suchościeralne – magnetyczne: 
WISZĄCE: 

    -    60 x 45               258,30 zł.  

    -    90 x 60               338,77 zł.  

    -    100 x 90               404,30 zł. 

    -    120 x 100               538,25 zł. 

-    150 x 100               634,61 zł. 

-    170 x 100  PROMOCJA            510,00 zł. 

 

TABLICE   BIAŁE   STOJĄCE: 

 

    stelaż szary RAL 7035 

STOJĄCE 2-STRONNE (OBROTOWE) NA STOJAKU METALOWYM NA KÓŁKACH: 

    -    100 x 90                      1.315,23 zł.  

    -    170 x 100                      1.438,64 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  C     
  
* transport gratis cała Polska przy zamówieniu za minimum 1.500 zł. 
 

* Poniżej tej kwoty – koszt transportu  

Tablice do wymiary 120 x 100 – koszt dostawy 36,90 zł.  

Tablice od wymiary 120 x 120 do wymiary 150 x 120 – koszt dostawy 43,05 zł.  

Tablice od wymiaru 170 x 100 do wymiary 200 x 120 – koszt dostawy 49,20 zł.  

Tablice od wymiaru dłuższego boku 200 cm do wymiaru 250 cm – koszt dostawy 184,50 zł.  

Tablice od wymiaru dłuższego boku 250 cm do wymiaru 300 cm – koszt dostawy 246,00 zł.  

Tablice mogą być w innych wymiarach niż w ofercie.  
 

  
Tablica biała suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej decoline 

 

TM34ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 30x40 109,49 zł 

TM54ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 50x40 128,17 zł 

TM64ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 60x40 139,75 zł 

TM65ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 60x50 174,40 zł 

TM85ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 80x50 192,54 zł 

TM86ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 80x60 207,06 zł 

TM96ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 90x60 221,00 zł 

TM108ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 100x80 290,42 zł 

TM1010ALD 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 100x100 401,45 zł 

TM128ALD 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 120x80 326,05 zł 

TM129ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 120x90 333,52 zł 

TM1210ALD 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 120x100 386,88 zł 

TM1510ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 150x100 439,05 zł 

TM1710ALD 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 170x100 601,25 zł 

TM1810ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 180x100 607,51 zł 



Ceny z VAT 
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TM1512ALD 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 150x120 545,00 zł 

TM1812ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 180x120 660,72 zł 

TM2010ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 200x100 620,18 zł 

TM2012ALD  

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej 

decoline 200x120 723,57 zł 

 
 

     
 

Tablica biała suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej kolorowej  
(ramka w kolorze do wyboru: zielona, niebieska, fioletowa, różowa, czerwona, biała, czarna)  

 

TM34ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 30x40 130,06 zł 

TM54ALC Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 50x40 156,08 zł 

TM64ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 60x40 168,97 zł 

TM65ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 60x50 210,28 zł 

TM85ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 80x50 264,37 zł 

TM86ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 80x60 267,03 zł 

TM96ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 90x60 270,78 zł 

TM108ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 100x80 328,74 zł 

TM128ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 120x80 380,77 zł 

TM129ALC Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 120x90 383,95 zł 

TM1210ALC Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 120x100 406,95 zł 

TM1510ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 150x100 457,86 zł 

TM1710ALC Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 170x100 631,97 zł 

TM1810ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 180x100 637,55 zł 

TM1512ALC Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 150x120 571,58 zł 

TM1812ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 180x120 702,11 zł 

TM2010ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 200x100 662,28 zł 

TM2012ALC  Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej kolor 200x120 739,25 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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Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie aluminiowej AluMax 
(ramka aluminiowa anodowana szerokość 19 mm, grubość 18 mm w kolorze srebrnym) 

 

TM34ALM 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
30x40 116,25 zł 

TM54ALM 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
50x40 144,48 zł 

TM64ALM 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
60x40 153,75 zł 

TM65ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
60x50 165,71 zł 

TM75ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
70x50 189,23 zł 

TM85ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
80x50 204,58 zł 

TM86ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
80x60 217,85 zł 

TM96ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
90x60 230,48 zł 

TM108ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
100x80 296,42 zł 

TM1010ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
100x100 340,09 zł 

TM129ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
120x90 359,03 zł 

TM1210ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
120x100 397,32 zł 

TM1510ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
150x100 439,98 zł 

TM1512ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
150x120 544,26 zł 

TM1710ALM 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
170x100 584,89 zł 

TM1810ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
180x100 638,71 zł 

TM1812ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
180x120 677,11 zł 

TM2010ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
200x100 647,65 zł 

TM2012ALM  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax 
200x120 733,97 zł 



Ceny z VAT 
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Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie aluminiowej lakierowanej AluMax 
(ramka aluminiowa anodowana szerokość 19 mm, grubość 18 mm lakierowana w kolorze do 

wyboru: biała, czarna) 

 

TM34ALM-K 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
30x40 137,78 zł 

TM54ALM-K 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
50x40 171,32 zł 

TM64ALM-K 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
60x40 182,83 zł 

TM65ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
60x50 197,02 zł 

TM75ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
70x50 224,11 zł 

TM85ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
80x50 242,63 zł 

TM86ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
80x60 260,32 zł 

TM96ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
90x60 275,31 zł 

TM108ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
100x80 353,45 zł 

TM1010ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
100x100 396,46 zł 

TM129ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
120x90 421,77 zł 

TM1210ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
120x100 462,52 zł 

TM1510ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
150x100 512,02 zł 

TM1512ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
150x120 623,95 zł 

TM1710ALM-K 
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
170x100 664,55 zł 

TM1810ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
180x100 720,82 zł 

TM1812ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
180x120 764,06 zł 

TM2010ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
200x100 734,60 zł 

TM2012ALM-K  
Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 

AluMax Kolor 
200x120 825,77 zł 
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Tablica biała suchościeralna magnetyczna w ramie drewnianej  

 
 

TM34 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  30x40 66,00 zł 

TM54 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  50x40 79,83 zł 

TM64 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  60x40 88,00 zł 

TM65 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  60x50 101,26 zł 

TM85 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  80x50 123,49 zł 

TM86 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  80x60 137,65 zł 

TM96 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  90x60 149,66 zł 

TM108 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  100x80 215,17 zł 

TM128 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  120x80 250,28 zł 

TM129 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  120x90 264,65 zł 

TM1210 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  120x100 330,15 zł 

TM1510 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  150x100 370,57 zł 

TM1710 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  170x100 529,14 zł 

TM1810 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  180x100 533,25 zł 

TM1512 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  150x120 547,51 zł 

TM1812 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  180x120 579,60 zł 

TM2010 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  200x100 583,83 zł 

TM2012 Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej  200x120 633,77 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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Tablica biała suchościeralna magnetyczna w ramie drewnianej kolorowej  
(ramka w kolorze do wyboru: niebieska ciemna, niebieska jasna, różowa, zielona jasna,  

zielona ciemna, żółta, czerwona, fioletowa jasna, fioletowa ciemna) 

 

TM34DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 30x40 87,63 zł 

TM54DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 50x40 107,68 zł 

TM64DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 60x40 118,89 zł 

TM65DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 60x50 136,63 zł 

TM85DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 80x50 165,38 zł 

TM86DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 80x60 185,46 zł 

TM96DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 90x60 200,94 zł 

TM108DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 100x80 293,23 zł 

TM128DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 120x80 332,23 zł 

TM129DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 120x90 348,86 zł 

TM1010DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 100x100 343,51 zł 

TM1210DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 120x100 384,52 zł 

TM1510DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 150x100 457,14 zł 

TM1810DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 180x100 633,15 zł 

TM1512DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 150x120 597,22 zł 

TM1812DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 180x120 713,32 zł 

TM2010DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 200x100 644,15 zł 

TM2012DL 

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej 

kolorowej 200x120 745,35 zł 
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Tablica biała suchościeralna magnetyczna w ramie MDF  
(ramka w kolorze do wyboru: calvados, dąb stuletni, dąb naturalny, srebrny, czarny, biały) 

 
TM34MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 30x40 75,32 zł 

TM54MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 50x40 89,69 zł 

TM64MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 60x40 97,66 zł 

TM65MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 60x50 107,68 zł 

TM85MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 80x50 129,02 zł 

TM86MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 80x60 142,75 zł 

TM96MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 90x60 152,46 zł 

TM108MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 100x80 215,91 zł 

TM128MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 120x80 253,02 zł 

TM129MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 120x90 255,80 zł 

TM1210MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 120x100 319,49 zł 

TM1510MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 150x100 380,83 zł 

TM1710MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 170x100 504,77 zł 

TM1810MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 180x100 537,45 zł 

TM1512MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 150x120 482,94 zł 

TM1812MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 180x120 597,06 zł 

TM2010MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 200x100 573,22 zł 

TM2012MDF Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF 200x120 620,34 zł 
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Tablica biała suchościeralna magnetyczna – korkowa DUO w ramie MDF  
(ramka w kolorze do wyboru: srebrny, czarny, biały) 
 

TD64MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO  60x40 140,49 zł 

TD75MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO 70x50 168,02 zł 

TD85MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO 80x50 120,26 zł 

TD96MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO  90x60 214,88 zł 

TD107MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO 100x70 244,26 zł 

TD129MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO 120x90 324,66 zł 

 

 
 

 
 

Tablica biała suchościeralna magnetyczna – korkowa kolorowa DUO Color w ramie 

MDF  
(ramka w kolorze do wyboru: srebrny, czarny, biały) 

 

TDC64MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color  60x40 155,06 zł 

TDC75MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color 70x50 183,29 zł 

TDC85MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color 80x50 198,51 zł 

TDC96MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color 90x60 244,71 zł 

TDC107MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color 100x70 270,08 zł 

TDC129MDF Tablica magnetyczno-korkowa DUO Color 120x90 356,08 zł 
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Tablica biała suchościeralna magnetyczna – korkowa kolorowa TRIO Color w ramie 

MDF  
(ramka w kolorze do wyboru: srebrny, czarny, biały) 

 
TM2KC96MDF Tablica magnetyczno-korkowa TRIO kolorowa 90x60 233,66 zł 
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PRODUCENT  D  
 

TABLICE  BIAŁE: 
 

SERIA UKF 

  
 

       
  

Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej.  

Rama aluminiowa z profilu UKF. 

Przy rozmiarze 170 × 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 

W zestawie: półka (dł. 30 cm), elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną. 

 

  Tablice białe 
Rozmiar 

szer. x wys. 
Nr art.  

Cena detaliczna 

brutto 

 

 

Tablica w ramie UKF 

Powierzchnia lakierowana, 

suchościeralna, magnetyczna. 

Rama z profilu aluminiowego w 

kolorze srebrnym; plastikowe 

narożniki w kolorze popielatym.  

Gwarancja: 2 lata; 10 lat na 

powierzchnię. 

100 x 85 TSU8510 257,89 zł.  

170 x 100 TSU1710 470,12 zł. 
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SERIA TSF 

 
 

    
 

Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej.  

Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 

popielatymi narożnikami.  

Przy rozmiarze 170 × 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, 

chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.  

Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju  

przybory niezbędne podczas prezentacji.  

Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak  

i w poziomie. 

W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 

 

 

 

  
Tablica biała suchościeralna 

magnetyczna 

Rozmiar  

szer. x wys. 
Nr artykułu 

Cena 

detaliczna 

brutto 

 

 

Tablica biała suchościeralna o 

powierzchni magnetycznej 

ceramicznej. Rama wykonana z 

profilu aluminiowego w kolorze srebrny, 

wykończona popielatymi narożnikami. 

Gwarancja dożywotnia na powierzchnie 

i 2 lata na produkt 

85 x 100 TSF8510P3SZ 548,42 zł.  

170 x 100 TSF1710P3SZ 1.008,91 zł.  
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SERIA TRS  

    
     

Idealna dla szkół, uczelni, do sal konferencyjnych i szkoleniowych.  

Jej zaletą jest duża powierzchnia do nanoszenia notatek, możliwość zakrywania części informacji, 

umieszczenia bloku kartek na specjalnych uchwytach, a tym samym możliwość uatrakcyjnienia lekcji, 

wykładu czy szkolenia.  

Klasyczna, sprawdzona od lat, trzyczęściowa forma połączona z najnowszą technologią, która  

umożliwia łatwe, bezpyłowe, szybkie pisanie i ścieranie oraz pozwala usprawnić proces nauczania. 

Wysokiej jakości tablica rozkładana suchościeralna biała z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną  

o właściwościach magnetycznych. 

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 

narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni  

przed wilgocią oraz wyginaniem.  

Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę  

o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.. 

Elementy mocujące w zestawie. 

Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata  

na produkt. 

 

  
Tablica rozkładana suchościeralno- 

magnetyczna tryptyk 

Rozmiar  

szer. x wys. 
Nr artykułu 

Cena 

detaliczna 

brutto 

 

 

Wysokiej jakości tablica rozkładana 

suchościeralna, z powierzchnią 

lakierowaną o  właściwościach 

magnetycznych. Rama wykonana z 

profilu aluminiowego, wykończona 

popielatymi narożnikami. Gwarancja: 

10 lat a powierzchnię lakierowaną, na 

produkt 2 lata. 

170/340 x 100 TRS1710UKF 1.144,17 zł.  

Wysokiej jakości tablica rozkładana 

suchościeralna, z powierzchnią 

ceramiczną o  właściwościach 

magnetycznych. Rama wykonana z 

profilu aluminiowego, wykończona 

popielatymi narożnikami. Gwarancja: 

dożywotnia na powierzchnię ceramiczną  

170/340 x 100 
TRS1710P3 

UKF 
2.643,26 zł.  
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SERIA TOS 

     

Dwustronna tablica obrotowa z białą powierzchnią suchościeralna o właściwościach magnetycznych. 

Konstrukcja nośna jak w tablicy kredowej; z półką o szer. 30 cm. 

W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku, półka na markery, elementy mocujące. 

 

  
Tablica obrotowa suchościeralno- 

magnetyczna 

Rozmiar 

szer. x wys. 
Nr artykułu 

Cena 

detaliczna 

brutto 

 

 

Dwustronna biała tablica suchościeralna 

obrotowa. Powierzchnia lakierowana o 

właściwościach magnetycznych. 

Gwarancja: 10 lat a powierzchnię 

lakierowaną, na produkt 2 lata 

 

   170 x 100   TOS1710 

 

 

1.451,93 zł.  

 

 

Dwustronna biała tablica suchościeralna 

obrotowa. Powierzchnia ceramiczna 
o właściwościach magnetycznych. 

Gwarancja: dożywotnia na powierzchnię 

ceramiczną  

170 x 100 TOS1710P3 2.311,74 zł.  
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  Dwustronne tablice mobilne 
Wymiary cm 

(szer. x wys.)  
Nr Art.  

Cena 

detaliczna 

brutto 

  
Powierzchnia lakierowana 

(magnetyczna) 
      

 

 

Tablica obustronna w solidej ramie 

aluminiowej „GTO”. Osadzona na 

stojaku mobilnym z anodyzowanych 

profili aluminiowych. Stała wysokość 

(185 cm). 

W zestawie: półka na markery, elementy 

montażowe. 

Uwaga: do samodzielnego montażu. 

Gwarancja: 2 lata na produkt oraz 10 lat 

na powierzchnię . 

120 x 90 TDS129 1.514,01 zł.  

150 x 100 TDS1510 1.853,09 zł.  

200 x 100 TDS1020 2.333,62 zł.  

180 x 120 TDS1218 2.259,67 zł. 

  Powierzchnia ceramiczna 
(magnetyczna) 

      

 

 

Tablica obustronna w solidej ramie 

aluminiowej „GTO”. Osadzona na 

stojaku mobilnym z anodyzowanych 

profili aluminiowych. Stała wysokość 

(185 cm). 

W zestawie: półka na markery, elementy 

montażowe. 

Uwaga: do samodzielnego montażu. 

Gwarancja: 2 lata na produkt oraz 

dożywotnia na powierzchnię. 

120 x 90 TDS129P3 2.055,61 zł.  

150 x 100 TDS1510P3 2.549,03 zł.  

200 x 100 TDS1020P3 3.111,43 zł.  

180 x 120 TDS1218P3 3.035,90 zł. 
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SERIA TS/C w ramie drewnianej  

 
 

   
 

Zastosowanie: Tablica znajduje idealne zastosowanie w małym biurze lub w domu.  

Niesie również wiele korzyści dla Twojego dziecka – jest pomocna w nauce, zabawie, a także  

rozwija zdolności manualne! 

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych, oprawiona w elegancką  

ramę z litego drewna sosnowego.  

Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.  

Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø 16 mm) oraz elementy mocujące 

Uwaga! Do samodzielnego montażu. 
 

 

 

Tablice suchościeralne magnetyczne 

lakierowane 
Nr artykułu 

Wymiary  
szer. x wys. 

Cena 

detaliczna 

brutto 

 

 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna - magnetyczna),  

rama z listwy drewnianej ecoBoards  

w kolorze sosny,  

w komplecie marker i 3 magnesy oraz 

elementy mocujące. 

gwarancja: 2 lata, 

TS34/C 40 x 30 
 

39,93 zł.  

TS64/C 60 x 40 
 

54,22 zł.  

TS86/C 80 x 60 
 

96,89 zł.  

 

TS128/C 

 

 

120 x 80 

 

 

180,08 zł. 

 

 

TS129/C 

 

 

120 x 90 

 

 

216,42 zł. 
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SERIA TSA/C w aluminiowej ramie  

 

    
 

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych.  

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,  

ozdobnymi narożnikami.  

Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø 16 mm) oraz elementy mocujące 

 

Tablice suchościeralne magnetyczne lakierowane 
Rozmiar 

szer. x wys. 
Nr art.  Cena brutto 

 
 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna - magnetyczna),  

rama z profilu aluminiowego 

ecoBoards anodowana na kolor 

srebrny, plastikowe narożniki  w 

kolorze popielatym,  

w komplecie półka 30 cm, marker 

i 3 magnesy oraz elementy 

mocujące. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 

lat na powierzchnię. 

 

Możliwość kupowania na sztuki i 

w opakowaniach zbiorczych 

(OZ). 

 

*wzmocnienie blachą 

ocynkowaną 

 40 x 30   TSA34/C  57,28 zł.  

 60 x 40   TSA64/C  80,90 zł.   

  60 x 45       TSA456/C    89,62 zł. 

 80 x 60   TSA86/C  127,98 zł. 

 90 x 60   TSA96/C  139,54 zł. 

 120 x 80     TSA128/C   210,00 zł. 

 120 x 90     TSA129/C   216,62 zł. 

  150 x 100       TSA1510/C *  348,29 zł. 

 120 x 160   TSA1216/C  431,34 zł. 

  180 x 90       TSA1890/C *  416,69 zł. 

  180 x 120       TSA1218/C *  505,95 zł. 

  200 x 100       TSA1020/C *  511,72 zł. 
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SERIA TSA   

 
 
 

    
 

Tablica biała suchościeralna o powierzchni niemagnetycznej (melaminowej) lub magnetycznej 

(lakierowanej lub ceramicznej).  

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 

narożnikami.  

Dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić  

jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.  

Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju  

przybory niezbędne podczas prezentacji. Bardzo łatwa i szybka w montażu. 

Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące. 

Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata  

na produkt. 

 

 

 

  Tablice suchościeralne Nr artykułu 
Wymiary 

szer. x wys. 

Cena  

brutto 

 

  
Powierzchnia lakierowana 

(magnetyczna) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna - magnetyczna),  

rama z profilu aluminiowego  

anodowana na kolor srebrny, 

plastikowe narożniki  w kolorze 

popielatym,  

w komplecie półka na markery o 

długości 30 cm, marker i 3 magnesy  

oraz elementy mocujące. 

gwarancja: 2 lata, 

10 lat gwarancji na powierzchnię  

TSA456 60 x 45 170,23 zł.  

TSA96 90 x 60 260,35 zł.  

TSA129 120 x 90 416,05 zł.  

TSA1510 150 x 100 573,68 zł.  

TSA1890  180 x 90 754,26 zł.  

TSA1218 180 x 120 858,71 zł.  

TSA1020 200 x 100 899,65 zł.  

TSA1224 240 x 120 1.282,78 zł.  

TSA1230 300 x 120 
 

1.872,92 zł. 
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Powierzchnia ceramiczna 

(magnetyczna) 
      

 

 Powierzchnia ceramiczna 
(suchościeralna - magnetyczna), 

rama z profilu aluminiowego  

anodowana na kolor srebrny, 

plastikowe narożniki  w kolorze 

popielatym, 

w komplecie półka na markery o 

długości 30 cm, marker i 3 magnesy 

oraz elementy mocujące. 

gwarancja: 2 lata, 

dożywotnia gwarancja na powierzchnię 

TSA96P3 90 x 60 395,69 zł.  

TSA129P3 120 x 90 689,21 zł.  

TSA1510 P3 150 x 100 1.107,49 zł.  

TSA1890P3 180 x 90 1.211,50 zł.  

TSA1218P3 180 x 120 1.356,10 zł.  

TSA1020P3 200 x 100 1.504,81 zł.  

TSA1224P3 240 x 120 1.872,39 zł.  

TSA1230P3 300 x 120 2.635,68 zł. 

 

 

SERIA TRS   

  
 

 

 

       
Wysokiej jakości tablica rozkładana suchościeralna biała z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną  

o właściwościach magnetycznych.  

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 

narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed 

wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku  

oraz wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas 

prezentacji. 

Uwaga! Uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy. 

W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty, półka na markery, elementy mocujące. 

Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata  

na produkt. 

 

  
Powierzchnia suchościeralna – biała 

tryptyk 
      

 

 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna - magnetyczna), 

rama z profilu aluminiowego  

anodowana na kolor srebrny, 

gwarancja: 2 lata, 

10 lat gwarancji na powierzchnię  

TRS129 120/240 x 90 2.132,93 zł.  

TRS1510 150/300 x 100 2.422,93 zł.  

TRS1218 180/360 x 120 2.832,44 zł.  

Powierzchnia ceramiczna 
(suchościeralna - magnetyczna), 

rama z profilu aluminiowego 

anodowana na kolor srebrny, 

gwarancja: 2 lata, 

dożywotnia gwarancja na powierzchnię 

TRS129P3 120/240 x 90 2.695,31 zł.  

TRS1510P3 150/300 x 100 3.512,12 zł.  

TRS1218P3 180/360 x 120 4.599,46 zł.  
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SERIA TOS   

     
 

    
 
 

Zastosowanie: Idealna do zastosowań w salach szkoleniowych, konferencyjnych lub wykładowych,  

czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montowania jej na stałe, a musi być w łatwy sposób 

przemieszczana. 

Dwustronna biała tablica suchościeralna obrotowa o powierzchni lakierowanej lub ceramicznej  

posiadająca właściwości magnetyczne. Nowy aluminiowy profil w kolorze srebrnym nadaje tablicy 

nowoczesny i oryginalny wygląd. Rama wykończona jest eleganckimi, popielatymi narożnikami.  

Solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu.  

Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°.  

Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze 

grafitowym.  

Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym, ułatwiające przemieszczanie się tablicy  

w dowolne miejsce. 

W zestawie 2 uniwersalne uchwyty, do zawieszenia bloku, półka na markery, elementy mocujące. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz dożywotnia gwarancja na 

ceramiczną. 

  
Tablice obrotowo-jezdne 

magnetyczne 

Nr 

artykułu 

Wymiary 

szer. x wys.  

Cena 

detaliczna 

brutto 

 

 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna - magnetyczna) 

gwarancja: 2 lata 

10 lat gwarancji na powierzchnię 

TOS129 120 x 90 1.892,47 zł.  

TOS1510 150 x 100 2.316,48 zł.  

TOS1020 200 x 100 2.858,08 zł.  

Powierzchnia ceramiczna 
(suchościeralna - magnetyczna), 

gwarancja: 2 lata 

dożywotnia gwarancja na 

powierzchnię 

TOS129P3 120 x 90 2.569,48 zł.  

TOS1510P3 150 x 100 3.186,29 zł.  

TOS1020P3 200 x 100 3.247,18 zł.  
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SERIA COMBI  

 

 
 

 

    
 

Zastosowanie: Idealna do zastosowania w biurach; wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba  

korzystania z powierzchni o różnej funkcjonalności. 

Tablica Combi to połączenie dwóch rodzajów powierzchni: suchościeralnej lakierowanej  

o właściwościach magnetycznych z powierzchnią korkową lub tekstylną.  

Powierzchnia tekstylna dostępna jest w dwóch kolorach do wyboru: niebieski lub popielaty.  

 

Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania tablicy również w kolorze: czerwonym,  

zielonym lub bordowym.  

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,  

popielatymi narożnikami.  

Dodatkowo produkt wyposażono w wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego  

rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.  

Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, 

 jak i w poziomie. 

W zestawie: półka na markery 30 cm, elementy mocujące, marker i 3 magnesy. 

Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt. 

Powierzchnie: 
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Tablice Combi  

Suchościeralno - korkowe  

Suchościeralno - tekstylne  

Nr 

artykułu 

Wymiary 

szer. x wys. 
Cena brutto 

 

 

Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna lakierowana połączona za 

pomocą aluminiowego profilu z 

powierzchnią korkową.  

Rama z profilu aluminiowego ALU23 

anodowana na kolor srebrny, 

plastikowe narożniki  w kolorze 

popielatym.  

W komplecie półka na markery o 

długości 30 cm, marker i 3 magnesy 

oraz elementy mocujące. 

TCASC96 90 x 60  235,16 zł.  

TCASC129 120 x 90 375,63 zł.  

Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna lakierowana połączona za 

pomocą aluminiowego profilu z 

powierzchnią tekstylną w pięciu 

kolorach do wyboru (niebieski, zielony, 

popielaty, czerwony, bordowy). Rama 

z profilu aluminiowego ALU23 

anodowana na kolor srebrny, 

plastikowe narożniki  w kolorze 

popielatym.  

W komplecie półka na markery o 

długości 30 cm, marker i 3 magnesy 

oraz elementy mocujące. 

TCAST96 90 x 60  237,24 zł.  

TCAST129 120 x 90 379,77 zł.  

 
 

SERIA COMBI 3- CZĘŚCIOWA  

     
Zastosowanie: Idealna do zastosowania w biurach i szkołach; wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba  

korzystania z powierzchni o różnej funkcjonalności. 

Tablica Combi to połączenie kiku rodzajów powierzchni: suchościeralnej lakierowanej  

o właściwościach magnetycznych z powierzchnią korkową, tekstylną oraz PinMag (powierzchnia 

magnetyczna z możliwością zastosowania magnesów i pinezek).  

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,  

popielatymi narożnikami.  

Dodatkowo produkt wyposażono w wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego  

rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.  

Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt. 

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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Tablica Combi 3- częściowa 
Rozmiar 

Szer. x wys.  
 Nr art. Cena brutto 

  Idealna do zastosowania w biurach 

i szkołach; wszędzie tam, gdzie 

istnieje potrzeba korzystania z 

powierzchni o różnej 

funkcjonalności. Tablica Combi to 

połączenie kilku rodzajów 

powierzchni: suchościeralno-

magnetyczna i korek. Rama 

wykonana z profilu aluminiowego 

UKF w kolorze srebrnym, 

wykończona eleganckimi, 

popielatymi narożnikami. 

Dodatkowo produkt wyposażono 

w wygodną półkę o długości 30 

cm, która zmieści wszelkiego 

rodzaju przybory niezbędne 

podczas prezentacji. Wyjątkowo 

łatwa i szybka w 

montażu.Gwarancja: 10 lat na 

powierzchnię lakierowaną oraz 2 

lata na produkt                   

 120 x 90   TCA3129SC  287,13 zł. 

  

150 x 100  
 

TCA31510SC  

 

395,15 zł. 

 
  

 

Idealna do zastosowania w biurach 

i szkołach; wszędzie tam, gdzie 

istnieje potrzeba korzystania z 

powierzchni o różnej 

funkcjonalności. Tablica Combi to 

połączenie kilku rodzajów 

powierzchni: suchościeralno-

magnetyczna i tekstylna. 

Powierzchnia tekstylna dostępna 

jest w dwóch kolorach do wyboru: 

niebieski lub popielaty. Na 

specjalne życzenie istnieje 

możliwość wykonania tablicy 

również w kolorze: czerwonym, 

zielonym lub bordowym. Rama 

wykonana z profilu aluminiowego 

UKF w kolorze srebrnym, 

wykończona eleganckimi, 

popielatymi narożnikami. 

Dodatkowo produkt wyposażono 

w wygodną półkę o długości 30 

cm, która zmieści wszelkiego 

rodzaju przybory niezbędne 

podczas prezentacji. Wyjątkowo 

łatwa i szybka w 

montażu.Gwarancja: 10 lat na 

powierzchnię lakierowaną oraz 2 

lata na produkt                   

 120 x 90   TCA3129ST  290,12 zł. 

  

150 x 100  
 

TCA31510ST  

 

398,35 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 5.428,50 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 4.742,58 zł.  
450×120 TAS1245P3 5.535,17 zł.  
500×120                              TAS1250P3                    7.141,88 zł.  

 

TABLICE  POSIADAJĄ  CERTYFIKATY 
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AKCESORIA DO TABLIC 
 

AKCESORIA DO TABLIC BIAŁYCH: 

 

Akcesoria do tablic białych: 

 
-    Markery do wyboru: czarne, czerwone zielone, niebieskie sprzedawane luzem      4,00 zł. / 1 sztuka 

 

 
-    Markery (4 szt. + gąbka)                        30,00 zł.  

 

 
-    Płyn do białych tablic 0,500 l.                       26,00 zł. 

 

 
-    Magnesy: 

 Średnica 25 mm (kpl. 10 szt.)           19,62 zł.  

Średnica 30 mm (kpl. 10 szt.)            23,87 zł. 

Średnica 40 mm (kpl. 10 szt.)            34,50 zł. 

 

 
-    Kpl. markerów do białych tablic  AS104                   34,13 zł. 

 

 
-    Płyn do białych tablic 0,200 l. AS105                     36,38 zł. 

-    Płyn do białych tablic 0,500 l. AS131                    72,39 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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-    Holder magnetyczny do markerów CLASSIC  (cena dotyczy Holdera bez markerów)     58,34 zł. 

 

   
-    Holder magnetyczny do markerów ERGO  (cena dotyczy Holdera bez markerów)     58,34 zł. 

 

    
-    Czyścik magnetyczny DUO z markerem suchościeralnym czarnym                  52,31 zł. 

-    Wymienne filce do czyścika DUO   ( 10 szt.)       36,38 zł.  

 

 
-    Czyścik magnetyczny SLIM                         46,31 zł. 

-    Wymienne filce do czyścika SLIM  ( 10 szt.)       36,38 zł.  

 
-      Płyn czyszczący FORTE do tablic suchościeralnych  

 do markerów permanentnych  (200 ml.)    44,26 zł.

    
 

 

 

  Akcesoria 
Wymiary / 

Ilość 
Nr art.  

Cena 

brutto 

 

 
Zestaw startowy do tablic 

suchościeralnych 
Pakowane w karton. Zestaw zawiera: 

4 kolorowe markery, holder magnetyczny 

do markerów, czyścik magnetyczny, 10 

wymiannych wkładów filcowych, płyn 

czyszczący, 10 magnesów. 

- AS111N 139,99 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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  Akcesoria do tablic 
Rozmiar  

/ Ilość 
Nr art.  

Cena 

brutto 

 

 
Markery do tablic - 4 kolory (czarny, 

niebieski, czerwony, zielony), długość 

linii pisania 200-250 m 

4 szt. AS119     21,34 zł.  

 

 

Zestaw startowy do tablic mini. Zestaw 

składa się z: 4 markerów (w kolorach: 

czarny, niebieski, czerwony, zielony), 

wycieraka OVAL, wymiennych flicy do 

wycieraka OVAL (5 szt.), płynu do tablic 

z atomizerem (50 ml), magnesów o 

średnicy 20 mm (10 szt. mix kolorów) 

- AS116 58,81 zł.  

 

 
Magnesy Ø20 mm - 10 szt. mix kolorów  10 szt. 

AM116/

C 
11,33 zł.  

 

 Płyn czyszczący do tablic 50ml z 

atomizerem 
50 ml AS121 15,99 zł.  

  

Wycierak OVAL - AS120 16,49 zł.  

Wkłady filcowe OVAL - 5 szt. 5 szt. AS130 9,48 zł.  
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 Bardzo mocne magnesy  Nr art.  Cena brutto 

  
Bardzo mocne magnesy, w kształcie 

kwadratu. 
AM150 

6 sztuk  
45,01 zł.  

  

Markery Multiboard Nr art.  Cena brutto  

  

Markery Multiboard - białe  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS141OZ  

15 sztuk  
191,28 zł.  

 AS141  

1 sztuka  
17,44 zł.  

  

Markery Multiboard - czarne  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS142OZ  

15 sztuk  
191,28 zł.  

 AS142  

1 sztuka  
17,44 zł.  

  

Markery Multiboard fluorescencyjne  

Mogą być używane do wszystkich tablic 

suchościeralnych. 

 AS143  

4 sztuki 

kolorowe  
56,08 zł.  

 

 

 

 

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 tablic. 
Realizujemy także tablice pod wymiar. 

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

www.bismw.com.pl 

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 
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*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

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

 

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

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 06 marca 2023 r.          

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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