
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA  
TABLICE FLIP CHART  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
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    F L I P   C H A R T     

 

 

                            Ceny z VAT 

     

  Flipchart Popchart Red   TF15 70 x 100  589,34 zł.  

Podstawa trójnożna.  

Konstrukcja nośna z aluminium.  

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana.  

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość tablicy do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym.  

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy. 

 

   
Eurochart Red   TF16  70 x 100   717,23 zł.  

Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium.  

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana.  

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość tablicy do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym.  

2 ramiona boczne (rozkładane metodą „klik-klik”).  

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy. 

 

 



Ceny z VAT 
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 Mobilechart Red   TF17 70 x 100    870,38 zł.  

Podstawa mobilna (kółka z blokadą).  

Konstrukcja nośna ze stali. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana,  

o stałym kącie pochylenia 15°.  

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość tablicy do 160-196 cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym.  

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy. 

 

  
Mobilechart Pro Red   TF18   70 x 100            1.071,70 zł.  

Podstawa mobilna (kółka z blokadą).  

Konstrukcja nośna ze stali.  

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie pochylenia 15°.  

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość tablicy do 160-196 cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym.  

2 ramiona boczne (rozkładane metodą „klik-klik”).  

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy. 

   
 

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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  Flipcharty 
Rozmiar 

szer. x wys. 
Nr art. Cena brutto 

 

 
Flipchart office PRO 
Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna, lakierowana.  

Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna  

z aluminium. 

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do 

bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość flipcharta do 186 

cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom 

zaciskowym.  

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na 

powierzchnię tablicy. 

tablica: 

71 x 101,5   

powierzchnia 

całkowita 

TF19 589,34 zł.  

 

 
Flipchart office PRO 
Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna, lakierowana.  

Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna  

z aluminium. 

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do 

bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość flipcharta do 186 

cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom 

zaciskowym.  

Ramiona boczne rozkładane metodą „klik-

klik”. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na 

powierzchnię tablicy. 

tablica: 

71 x 101,5   

powierzchnia 

całkowita 

TF20 717,23 zł.  

 

 
Flipchart office PRO mobilny 
Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie 

nachylenia 15°.  

Podstawa mobilna (kółka z blokadą). 

Konstrukcja nośna ze stali. 

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do 

bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość flipcharta w 

zakresie 160-196 cm, dzięki łatwym w 

użyciu uchwytom zaciskowym.  

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na 

powierzchnię tablicy. 

tablica: 

71 x 101,5 
TF21 896,47 zł.  

 

 
Flipchart office PRO mobilny 
Powierzchnia suchościeralno-

magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie 

nachylenia 15°.  

Podstawa mobilna (kółka z blokadą). 

Konstrukcja nośna ze stali. 

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do 

bloków A1 lub EURO.  

Regulowana wysokość flipcharta w 

zakresie 160-196 cm, dzięki łatwym w 

użyciu uchwytom zaciskowym.  

2 ramiona boczne rozkładane metodą 

„klik-klik”. 

Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na 

powierzchnię tablicy. 

tablica: 

71 x 101,5   

powierzchnia 

całkowita 

TF22 1.071,70 zł.  



Ceny z VAT 
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 Classic,  melaminowy (dawniej Popchart) 

Powierzchnia melaminowa 

(suchościeralna, niemagnetyczna). 

Regulowana wysokość tablicy do 186 cm 

Gwarancja: 2 lata 

tablica: 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF01/70M 433,02 zł.  

Classic, lakierowany (dawniej Popchart) 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna, magnetyczna). 

Regulowana wysokość tablicy do 186 cm. 

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię 

tablicy. 

tablica: 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF01/70 501,31 zł.  

 

 

Classic (dawniej Eurochart) 

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna, magnetyczna). 

Dodatkowe ramiona boczne na arkusze 

papieru. 

Regulowana wysokość tablicy do 186 cm. 

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię 

tablicy. 

tablica: 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF04 632,01 zł.  

 

 

Classic (dawniej Mobilechart)  

Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna, magnetyczna). 

Podstawa jezdna.  

Wysokość całk.: 190 cm (stała). 

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię 

tablicy. 

tablica: 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF03 789,93 zł.  

 

 
Mobilechart Pro 
Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna, magnetyczna). 

Dodatkowe ramiona boczne na arkusze 

papieru. 

Podstawa jezdna.  Regulowana wysokość 

175–195 cm. 

Gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię 

tablicy. 

tablica: 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF02 944,06 zł.  

 

 
Flipchart dwustronny 
Powierzchnia lakierowana 

(suchościeralna, 

magnetyczna).Gwarancja: 2 lata / 10 lat na 

powierzchnię tablicy. 
tablica: 

70 x 104    

powierzchnia 

całkowita 

TF14      852,35 zł.  

Flipchart dwustronny 

Powierzchnia ceramiczna 
(suchościeralna, magnetyczna). 

Gwarancja: 2 lata / dożywotnia na 

powierzchnię tablicy! 

TF14P3 1.170,26 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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  Flipcharty 
Rozmiar 

szer. x wys. 
Nr art.  Cena brutto 

 

 

Flipchart ecoPopchart - na trójnogu 

Powierzchnia melaminowa 

(suchościeralna, niemagnetyczna) 

Gwarancja: 2 lata 

70 x 100     

powierzchnia 

całkowita 

TF01 ECO 

M 
375,74 zł.  

Flipchart ecoPopchart - na trójnogu 

Powierzchnia lakierowana (suchościeralna, 

magnetyczna) 

Gwarancja: 2 lata; 10 lat gwarancji na 

powierzchnię 

70 x 100   

powierzchnia 

całkowita 
TF01 ECO   364,42 zł.  

 

 Flipchart ecoMobilechart - na podstawie 

jezdnej 

Powierzchnia lakierowana (suchościeralna, 

magnetyczna) 

Gwarancja: 2 lata; 10 lat gwarancji na 

powierzchnię 

70 x 100    

powierzchnia 

całkowita 
TF03 ECO  678,47 zł.  

 
 

 

 

 

  Flip charty przenośne 
Wymiary cm 

szer. x wys.  
Cena brutto 

 

 

Magnetyczny uchwyt do bloku 

 

Przenośny uchwyt do bloku o długości 67 cm, 

pełniący rolę tablicy typu flipchart. 

Wykonany z aluminium anodowanego w 

kolorze srebrnym, z eleganckimi 

grafitowymi wykończeniami. Mocny 

sprężynowy mechanizm ułatwia szybką 

wymianę bloku. Posiada dwa regulowane haki 

do mocowania bloków. 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

66,3x5,9x3,5 148,73 zł.  

 

 

 

  Akcesoria Wymiary cm  Cena brutto 

 

 

Blok do flipcharta - gładki 30 kartek,  

format A1, gramatura: 80 g/m2 
58 x 83 28,51 zł.  

Blok do flipcharta - w kratkę 30 kartek,  

format A1,  gramatura: 80 g/m2 
58 x 83 32,48 zł.  

Blok do flipcharta - gładki 20 kartek,  

format EURO,  gramatura: 80 g/m2 
66 x 99 26,17 zł.  

Blok do flipcharta - w kratkę 20 kartek,  

format EURO,  gramatura: 80 g/m2 
66 x 99 25,33 zł.  

 

Uchwyty uniwersalne  

2 szt. 
 

16,31 zł. 

 



Ceny z VAT 
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AKCESORIA DO BLOKU do Flip chart: 

 
 
 

-    Kpl. markerów do bloku do tablicy Flip chart   AS117                26,25 zł. 

 

 

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.                       24,00 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. 

 

 

 

 



Ceny z VAT 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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   
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CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
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http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 10 z 12 

 

 

 

 

 
 
 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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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 15 listopada 2022 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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