OFERTA
MAGNETYCZNE PERFOROWANE

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 PERFOROWANE
MAGNETYCZNE
PRZYPINASZ MAGNESAMI I PINEZKAMI
Tablica perforowana magnetyczna w ramie MDF srebrny, czarny

* transport gratis cała Polska przy zamówieniu za minimum 1.000 zł.
* Poniżej tej kwoty – koszt transportu
Tablice do wymiary 120 x 100 – koszt dostawy 24,60 zł.

Jest to absolutna nowość na rynku tablic w Polsce.
Po raz pierwszy przedstawiamy tablicę przystosowaną do przypinania kartek,
notatek, zdjęć przy pomocy pinezek i magnesów.
Powierzchnia z blachy perforowanej zwiększa możliwości wykorzystania
klasycznej tablicy gdzie oprócz pinezek możemy wykorzystywać kolorowe
magnesy.
Sprawdzą się zarówno w biurze w codziennym użytkowaniu jak i będą
nowoczesnym praktycznym dodatkiem w domu.
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• Powierzchnia tablicy wykonana jest z blachy perforowanej kolorowej
• Dostępne kolory: zielony, niebieski, żółty, czerwony
• Na tablicy można używać zarówno pinezek jak i magnesów
• Tablica w ramie z MDF w kolorze srebrnym lub czarnym
• Tablice powyżej wymiaru 100×80 cm posiadają dodatkowe wzmocnienie
w postaci drewnianej listewki
• Zestaw do montażu w komplecie
tablica perforowana w powiększeniu

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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Ramka srebrna

Ramka czarna

Ramka biała

Tablica perforowana magnetyczna w ramie MDF
(ramka w kolorze do wyboru: srebrny, czarny, biały)

Kolor środka do wyboru: czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały, szary
TMP60X45MDF
TMP96MDF
TMP129MDF

Tablica perforowana magnetyczna
Tablica perforowana magnetyczna
Tablica perforowana magnetyczna

60 x 45
90 x 60
120 x 90

147,43 zł
264,96 zł
443,63 zł

Tablica perforowana magnetyczna w ramie aluminiowej decoline
Kolor środka do wyboru: niebieski, czerwony, zielony, żółty, szary, biały, czarny
TMP60X45ALD Tablica perforowana magnetyczna w ramie aluminiowej decoline 60x45
TMP96ALD Tablica perforowana magnetyczna w ramie aluminiowej decoline 90x60
TMP129ALD Tablica perforowana magnetyczna w ramie aluminiowej decoline 120x90

220,74 zł
334,22 zł
538,34 zł
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Pinezki do tablic
Dostępne w dwóch kształtach: beczułki i ﬂagi, różnorodność kolorów.
Pakowane w opakowania plastikowe po 30 sztuk.
Beczułki
Flagi

7,33 zł.
7,33 zł.

- Magnesy:
Średnica 25 mm
Średnica 30 mm
Średnica 40 mm

(kpl. 10 szt.)
(kpl. 10 szt.)
(kpl. 10 szt.)

14,20 zł.
17,28 zł.
24,96 zł.

- Bardzo mocne magnesy, w kształcie kwadratu. AM150 (kpl. 6 szt.)

32,58 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

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
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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 maja 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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