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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 9 

 

 

 

      T A B L I C E    C Z A R N E                  

 

 

 

* 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.  
 
 

Tablice kredowe to wspaniała forma promocji, reklamy oraz przekazu 

informacji. Za pomocą kredy bądź specjalnych markerów kredowych  

można szybko, prosto i estetycznie zwrócić uwagę klienta. 

 

  
 

Tablice kredowe w ramie drewnianej 
 

• Powierzchnia tablic – HDF czarny 

• Rama drewniana wykonana z drewna sosnowego 

• Tablice powyżej wymiaru 100×80 cm posiadają dodatkowe wzmocnienie w postaci drewnianej listewki 

• Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie 

• W zestawie znajdują się uchwyty mocujące, gąbka do wycierania, kreda  

 

TB34 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 30x40 56,20 zł 

TB64 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 60x40 73,86 zł 

TB86 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 80x60 127,80 zł 

TB96 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 90x60 131,25 zł 

TB108 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 100x80 207,98 zł 

TB129 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 120x90 251,20 zł 

TB1210 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 120x100 261,22 zł 

TB1510 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 150x100 381,51 zł 

TB1810 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 180x100 462,60 zł 

TB2010 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 200x100 504,43 zł 

TB2012 Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 200x120 552,54 zł 
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Tablice kredowe w ramie MDF  
 

(ramka w kolorze do wyboru: calvados, dąb stuletni, dąb naturalny, srebrny, czarny, biały)  

 

• Powierzchnia tablic – HDF czarny 

• Tablice powyżej wymiaru 100×80 cm posiadają dodatkowe wzmocnienie w postaci drewnianej listewki 

• Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie 

• W zestawie znajdują się uchwyty mocujące, gąbka do wycierania, kreda 

 

TB64MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 60x40 61,35 zł 

TB86MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 80x60 121,46 zł 

TB96MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 90x60 124,46 zł 

TB106MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 100x60 165,22 zł 

TB108MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 100x80 199,82 zł 

TB129MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 120x90 250,46 zł 

TB1210MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 120x100 270,65 zł 

TB1510MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 150x100 350,15 zł 

TB1810MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 180x100 466,57 zł 

TB2010MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 200x100 489,85 zł 

TB2012MDF Tablica kredowa czarna w ramie MDF 200x120 540,02 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 kredowe w ramie drewnianej lakierowanej 40x20  
 

(ramka w kolorze do wyboru: pinia, calvados, palisander, czarny, biały, koralowy, zielony, 

szaroniebieski)  

 
• Powierzchnia tablic – HDF czarny 

• Rama drewniana wykonana z drewna sosnowego lakierowanego 17×40 mm 

• Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie 

• W zestawie znajdują się uchwyty mocujące, gąbka do wycierania, kreda 
 

TB54XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 50x40 116,00 zł 

TB64XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 60x40 122,65 zł 

TB75XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 70x50 108,20 zł 

TB86XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 80x60 176,58 zł 

TB96XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 90x60 181,60 zł 

TB106XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 100x60 238,11 zł 

TB108XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 100x80 272,02 zł 

TB128XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 120x80 317,66 zł 

TB129XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 120x90 329,78 zł 

TB1510XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 150x100 448,42 zł 

TB1810XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 180x100 498,18 zł 

TB2012XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 200x100 522,31 zł 

TB2012XL Tablica kredowa czarna w ramie XL - różne kolory 200x120 600,92 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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Potykacze  kredowe w ramie drewnianej lakierowanej 40x20  
 

(ramka w kolorze do wyboru: pinia, calvados, palisander, biały, czarny)  

 
 

PK96 Potykacz kredowy 90x60 90x60 349,14 zł 

PK126 Potykacz kredowy 120x67 120x60 433,48 zł 

 

 

 

AKCESORIA DO TABLIC CZARNYCH: 
 

 

        
-    Kreda biała tablicowa kwadratowa (50 laseczek) polska B4         13,00 zł.  

Kreda wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie minerałów naturalnych.  

Ma dobre właściwości piszące, nie kruszy się, a w trakcie ścierania z tablicy zbija się w grudki.  

Stosowana jako wyrób przeznaczony dla dzieci.  

Posiada atest PZH.  

Na podstawie Deklaracji Zgodności WE oraz badań kreda otrzymała znak CE, w związku  

z czym może być stosowana jako bezpieczna zabawka.  

Do produkcji używa się wyłącznie barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi  

oraz środowiska. 
 

       
-    Kreda kolorowa tablicowa kwadratowa (50 laseczek) polska B5      19,00 zł. 

Kreda wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie minerałów naturalnych.  

Ma dobre właściwości piszące, nie kruszy się, a w trakcie ścierania z tablicy zbija się w grudki.  

Stosowana jako wyrób przeznaczony dla dzieci.  

Posiada atest PZH.  

Na podstawie Deklaracji Zgodności WE oraz badań kreda otrzymała znak CE, w związku  

z czym może być stosowana jako bezpieczna zabawka.  

Do produkcji używa się wyłącznie barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi  

oraz środowiska. 

 

 

 



Ceny z VAT 
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-    Kreda biała tablicowa okrągła (50 laseczek) polska M          13,00 zł.  

Kreda wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie minerałów naturalnych.  

W wyniku prasowania, produkt ten zwiększa swoją gęstość, co czyni go bardziej ekonomicznym  

w użytkowaniu.  

Ma dobre właściwości piszące, nie kruszy się, a w trakcie ścierania z tablicy zbija się w grudki,  

można nią również pisać na szkle.  

Stosowana jako wyrób przeznaczony dla dzieci.  

Posiada atest PZH.  

Na podstawie Deklaracji Zgodności WE oraz badań kreda otrzymała znak CE, w związku z czym  

może być stosowana jako bezpieczna zabawka.  

Do produkcji używa się wyłącznie barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi  

oraz środowiska. 

 

      
-    Kreda okrągła tablicowa okrągła (48 laseczek) polska M12       19,00 zł.  

Kreda wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie minerałów naturalnych.  

W wyniku prasowania, produkt ten zwiększa swoją gęstość, co czyni go bardziej ekonomicznym  

w użytkowaniu.  

Ma dobre właściwości piszące, nie kruszy się, a w trakcie ścierania z tablicy zbija się w grudki,  

można nią również pisać na szkle.  

Stosowana jako wyrób przeznaczony dla dzieci.  

Posiada atest PZH.  

Na podstawie Deklaracji Zgodności WE oraz badań kreda otrzymała znak CE, w związku z czym  

może być stosowana jako bezpieczna zabawka.  

Do produkcji używa się wyłącznie barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi  

oraz środowiska. 

 

 

-    Kreda biała tablicowa TOMA okrągła (100 laseczek) francuska niebrudząca       36,00 zł.  

Niepyląca kreda do pisania, specjalny proces produkcji pozwala uzyskać wyjątkowo dużą  

gęstość produktu, co czyni go bardziej trwałym i ekonomicznym w użytkowaniu od innych.  

Dzięki unikalnej powłoce pokrywającej każdą pałeczkę, ręce są zawsze czyste, a otoczenie  

jest wolne od pyłu kredowego.  

Zalety: idealna biel oraz atrakcyjne kolory, doskonały kontrast i łatwość pisania nawet  

po starych tablicach szkolnych. 

 
 

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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-    Kreda kolorowa okrągła (100 laseczek) francuska niebrudząca                                        43,00 zł.  

Niepyląca kreda do pisania, specjalny proces produkcji pozwala uzyskać wyjątkowo dużą  

gęstość produktu, co czyni go bardziej trwałym i ekonomicznym w użytkowaniu od innych.  

Dzięki unikalnej powłoce pokrywającej każdą pałeczkę, ręce są zawsze czyste, a otoczenie  

jest wolne od pyłu kredowego.  

Zalety: idealna biel oraz atrakcyjne kolory, doskonały kontrast i łatwość pisania nawet  

po starych tablicach szkolnych. 

            

zdjęcie poglądowe 
-    Kredopis                 34,00 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. 

          

 
-    Gąbka do zielonej tablicy                       10,00 zł.   

      Gąbka ze specjalnym wcięciem ułatwiającym trzymanie, nie rysuje tablicy.  

      Dostępna w wielu kolorach (sprzedawanych losowo) 

      Wymiary: szer.: 12 cm., dł.:21,5 cm.,  grub.: 6,5 cm. 

 

    
-    Wycierak do kredy                          45,37 zł.   

Ergonomiczny kształt, duża powierzchnia ścierająca.  

Do wycierania na sucho. 
       

 
-    Zestaw startowy do tablice kredowych                      65,02 zł.   

 Zestaw zawiera wycierak do kredy, 20 sztuk magnesów, 2 opakowania po 10 sztuk  

 kredy białej i kolorowej  

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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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) 

 

 
*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. 
 

 
 
 

 
 

 

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