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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.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
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

TABLICE INFORMACYJNE
N A S T O J A K U, P O T Y K A C Z E
NOWE NIŻSZE CENY NA CAŁY ASORTYMENT !!!

TABLICE INFORMACYJNE NA STOJAKU:
Tablica informacyjna na stojaku Classic
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Tablica zatrzaskowa typu OWZ z profilu aluminiowego o szerokości 25 mm, wykończona
plastikowymi zaokrąglonymi głowicami narożnymi. Rama dostępna w kolorze srebrnej anody.
Produkt wyposażono w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która
tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwałego
i odpornego na pęknięcia materiału. Do nadruku grafiki polecamy użycie papieru plakatowego
150 g.
W zestawie: elementy mocujące.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

Tablica informacyjna na stojaku Classic
 dostępna w dwóch wymiarach A4 i A3
 profil aluminiowy 25mm
 plastikowe, zaokrąglone głowice narożnikowe
 wysokość 80 dla A4 i 120 cm dla A3
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.80/format A4
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.80/format A4
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.100/format A4
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.100/format A4
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.120/format A3
Tablica informacyjna na stojaku Classic wys.120/format A3

A4 wertykalna
A4 horyzontalna
A4 wertykalna
A4 horyzontalna
A3 wertykalna
A3 horyzontalna

291,74 zł.
291,74 zł.
324,54 zł.
324,54 zł.
334,52 zł.
334,52 zł.
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Tablica informacyjna na nodze

Aluminiowa tablica informacyjna zatrzaskowa o profilu 32 mm anodowana na kolor srebrny.
Dostępna w wersji jednostronnej lub dwustronnej. Plastikowe zaokrąglone głowice narożnikowe,
oraz stalowa podstawa. Tablica ta zawiera elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV, która
tłumi refleksy światła, a tym samym chroni plakat przed jego blaknięciem.

Tablica informacyjna na nodze
 jedno lub dwustronna tablica zatrzaskowa z profilu aluminiowego
32mm
 plastikowe głowice narożnikowe
 noga wykonana z profilu aluminiowego
 podstawa stalowa
Tablica informacyjna jednostronna na nodze /format A3
Tablica informacyjna jednostronna na nodze
Tablica informacyjna jednostronna na nodze
Tablica informacyjna dwustronna na nodze
Tablica informacyjna dwustronna na nodze
Tablica informacyjna dwustronna na nodze

/format A2
/format A1
/format A3
/format A2
/format A1

A3
A2
A1
A3
A2
A1

436,45 zł.
486,45 zł.
619,66 zł.
591,17 zł.
654,72 zł.
804,88 zł.

Strona 4 z 7

POTYKACZE ALUMINIOWE:

Ceny z VAT

Tablica plakatowa na stojaku A

Dwustronna tablica zatrzaskowa w profilu aluminiowym o szerokości 32 mm, wykończona
plastikowymi zaokrąglonymi głowicami narożnikowymi. Potykacz wyposażono w elastyczną
folię antyrefleksyjną z filtrem UV, która tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem.
Istnieje możliwość dokupienia blachy białej do pisania markerami lub zielonej do pisania kredą.
W opcji dostępna jest również tablica na logo (tylko przy formacie A1) oraz koszyk na ulotki.
Do nadruku grafiki polecamy użycie papieru plakatowego 150 g.
W komplecie: elementy mocujące.
Pamiętaj! Elementy opcjonalne nie są dołączane do zestawu.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
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Tablica plakatowa na stojaku A
 łatwa do otwarcia rama zatrzaskowa 32 mm
 plastikowe głowice narożnikowe
 plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A2
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A1
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A0
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format B2
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format B1

A2
A1
A0
B2
B1

524,74 zł.
663,14 zł.
883,68 zł.
585,12 zł.
758,79 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
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 listopada 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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