OFERTA
TABLICE ZIELONE
SPIS TREŚCI:
STRONA 2 - PROMOCJA
STRONA 4 - PRODUCENT B
STRONA 5 - PRODUCENT D
STRONA 6 - PRODUCENT C
STRONA 13 - AKCESORIA DO TABLIC

Producent D
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.

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

ZIELONE I

AKCESORIA

PROMOCJA
Ceny z VAT

PROMOCJA !!!!!!!!!!!! PROMOCJA !!!!!!!!!!!! PROMOCJA !!!!!!!!!!!!
PROMOCJA TABLIC – PODWYŻSZONY STANDARD
Tablice zielone wiszące w extra cenie

Tablica w ramie aluminiowej
Symbol OT1 170 x 100
Powierzchnia zielona, magnetyczna.
W zestawie: półka, elementy mocujące

470,00 zł.

Tablica w ramie UKF
Symbol TKC1710
170 x 100
470,00 zł.
Powierzchnia zielona lakierowana, 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 i elementy mocujące.

Tablica w ramie aluminiowej
Symbol OT5
Powierzchnia zielona, magnetyczna.
W zestawie: półka, elementy mocujące

340/170 x 100

1.143,00 zł.
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Tablica w ramie UKF
Symbol TRK1710UKF
340/170 x 100
Powierzchnia zielona lakierowana, 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; 10 lat na powierzchnię.

Tablica w ramie GTO

Symbol TKF1710P3

170 x 100

1.143,00 zł.

987,00 zł.

Powierzchnia zielona CERAMICZNA, 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 TRK1710P3UKF 340/170 x 100

2.593,00 zł.

Powierzchnia zielona CERAMICZNA, 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.
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PRODUCENT B
TABLICE ZIELONE WISZĄCE:

Tablice zielone magnetyczne:
WISZĄCE:

-

247,59 zł.
324,72 zł.
391,01 zł.
497,90 zł.
599,37 zł.
634,55 zł.

60 x 45
90 x 60
100 x 90
120 x 100
150 x 100
170 x 100

Tablice zielone magnetyczne:
z nadrukiem KRATKA, 3-LINIA, 5-LINIA (do wyboru)
-

284,72 zł.
373,42 zł.
449,66 zł.
572,58 zł.
689,27 zł.
729,73 zł.

60 x 45
90 x 60
100 x 90
120 x 100
150 x 100
170 x 100

Przykład wykonania

Tablice tryptyk zielone magnetyczne:
z nadrukiem KRATKA, 3-LINIA, 5-LINIA (do wyboru)
WISZĄCE:

- 340 x 100 TRYPTYK
- 340 x 100 TRYPTYK
- 340 x 100 TRYPTYK

1 skrzydło malowane
2 skrzydła malowane
3 skrzydła malowane

1.242,00 zł.
1.242,00 zł.
1.242,00 zł.

TABLICE ZIELONE STOJĄCE:

stelaż szary RAL 7035
STOJĄCE 2-STRONNE (OBROTOWE) NA STOJAKU METALOWYM NA KÓŁKACH:
- 100 x 90
1.277,23 zł.
- 170 x 100
1.397,64 zł.
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PRODUCENT D

* 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 mogą być w innych wymiarach niż w ofercie.

Tablica kredowa magnetyczna w ramie aluminiowej decoline
TZM96ALD
TZM108ALD
TZM129ALD
TZM1510ALD
TZM1710ALD
TZM2010ALD

Tablica kredowa magnetyczna zielona 90x60 w aluminium
Tablica kredowa magnetyczna zielona 100x80 w aluminium
Tablica kredowa magnetyczna zielona 120x90 w aluminium
Tablica kredowa magnetyczna zielona 150x100 w aluminium
Tablica kredowa magnetyczna zielona 170x100 w aluminium
Tablica kredowa magnetyczna zielona 200x100 w aluminium

90x60
100x80
120x90
150x100
170x100
200x100

235,60 zł
312,62 zł
372,42 zł
492,44 zł
784,78 zł
807,74 zł

Tablica kredowa magnetyczna zielona 90x60 w ramie aluminiowej
powierzchnia tablicy wykonana z blachy lakierowanej
blacha ma właściwości magnetyczne
ramka wykonana z aluminium anodowanego
narożniki w kolorze popielatym
półka na kredę i gabkę
możliwość zawieszenia w pionie i poziomie
zestaw do montażu na ścianie (kołki, wkręty i zaślepki)
Tablica kredowa zielona przeznaczona jest wyłącznie do pisania po niej kredą szkolną.
Nie można używać na niej markerów kredowych.
Montaż tablicy
Tablicę montuje się przy pomocy kołków rozporowych w czterech rogach profilu aluminiowego. Po
przymocowaniu tablicy do ściany śruby zasłaniamy plastikowymi zaślepkami w kolorze popielatym.
Dodatki do tablicy:



gąbka do wycierania
opakowanie kredy kolorowej (10szt)

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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PRODUCENT C
SERIA UKF

Tablica kredowa zielona o powierzchni magnetycznej lakierowanej.
Rama aluminiowa z profilu UKF..
Przy rozmiarze 170 x 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną.

Tablica kredowa magnetyczna

Cena
detaliczna
brutto

Rozmiar
szer. x wys.

Nr artykułu

85 x 100

TKU8510

261,82 zł.

170 x 100

TKU1710

488,13 zł.

Tablica kredowa magnetyczna, rama
ALUMINIOWA powierzchnia
lakierowana

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

Strona 6 z 17

Ceny z VAT

SERIA TKF

Tablica kredowa zielona o powierzchni magnetycznej ceramicznej.
Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,
popielatymi narożnikami. Przy rozmiarze 170 x 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną,
aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.
Dodatkowo produkt wyposażony jest w wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści wszystkie
niezbędne przybory.
Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.
Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Elementy mocujące w zestawie.

Tablica kredowa magnetyczna
Tablica kredowa magnetyczna, rama
ALUMINIOWA powierzchnia
ceramiczna.

Cena
detaliczna
brutto

Rozmiar
szer. x wys.

Nr artykułu

85 x 100

TKF8510P3

553,93 zł.

170 x 100

TKF1710P3

1.008,91 zł.
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SERIA TKU z nadrukiem

Tablica zielona z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych.
Stały nadruk: kratka (5 x 5 cm), linia.
Rama wykonana z profilu aluminiowego C-line w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,
popielatymi narożnikami. Dla rozmiaru 170 x 100 cm – tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną,
aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.
Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne
podczas prezentacji.
Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.
W zestawie: elementy mocujące, półka (na całej szerokości).

Tablice z nadrukiem

rama ALUMINIOWA powierzchnia
lakierowana LINIA

Cena
detaliczna
brutto

Rozmiar
szer. x wys.

Nr artykułu

85 x 100

TKU8510L

299,98 zł.

170 x 100

TKU1710L

587,28 zł.

85 x 100

TKU8510K

299,98 zł.

170 x 100

TKU1710K

587,28 zł.

rama ALUMINIOWA powierzchnia
lakierowana KRATKA
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SERIA TKF z nadrukiem

Tablica zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych.
Stały nadruk: kratka 5 x 5 cm.
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi,
popielatymi narożnikami. Dla rozmiaru 170 x 100 – tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną,
aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.
Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę (na całej szerokości), która zmieści wszelkiego rodzaju
przybory niezbędne podczas prezentacji.
Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.
Możliwe jest zawieszenie tablicy zarówno w pionie, jaki i w poziomie.
Elementy mocujące w zestawie.

Tablice z nadrukiem

Cena
detaliczna
brutto

Rozmiar
szer. x wys.

Nr artykułu

85 x 100

TKF8510KP3

666,84 zł.

170 x 100

TKF1710KP3

1.236,13 zł.

rama ALUMINIOWA powierzchnia
ceramiczna KRATKA
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SERIA TRK UKF

Połączenie trzyczęściowej formy i klasycznej kolorystyki z nowoczesną technologią.
Odpowiednia dla szkół, uczelni, do sal konferencyjnych i szkoleniowych.
Jej zaletą jest duża powierzchnia do nanoszenia notatki, możliwość zakrywania części informacji,
umieszczenia bloku kartek na specjalnych uchwytach i odłożenia przyborów na odpowiedniej półce,
a tym samym ułatwienie prowadzenia lekcji, wykładu czy szkolenia.
Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa zielona 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 na całej szerokości, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne
podczas prezentacji.
W zestawie elementy mocujące.
Cena
Tablica rozkładana
rozmiar
Nr artykułu
detaliczna
suchościeralna
szer. x wys.
brutto
Wysokiej jakości tablica rozkładana
kredowa zielona lakierowana o
właściwościach magnetycznych.
Rama wykonana z profilu
170/340x100 TRK1710UKF
1.193,12 zł.
aluminiowego, wykończona
popielatymi narożnikami.
Gwarancja: 10 lat a powierzchnię
lakierowaną, na produkt 2 lata.
Wysokiej jakości tablica rozkładana
kredowa zielona ceramiczna o
właściwościach magnetycznych.
TRK1710P3
Rama wykonana z profilu
170/340x100
2.643,26 zł.
UKF
aluminiowego, wykończona
popielatymi narożnikami.
Gwarancja: dożywotnia na
powierzchnię ceramiczną
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SERIA TOK

Dwustronna zielona tablica obrotowa o nowoczesnym wzornictwie.
Powierzchnia lakierowana lub ceramiczna o właściwościach magnetycznych.
Aluminiowa, 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: elementy mocujące, półka (na całej szerokości).

Tablica obrotowa suchościeralnomagnetyczna
Dwustronna zielona tablica
obrotowa. Powierzchnia
lakierowana o właściwościach
magnetycznych. Gwarancja: 10 lat a
powierzchnię lakierowaną, na
produkt 2 lata
Dwustronna zielona tablica
obrotowa. Powierzchnia
ceramiczna o właściwościach
magnetycznych. Gwarancja:
dożywotnia na powierzchnię
ceramiczną

rozmiar
szer. x wys.

Nr artykułu

170 x 100

TOK1710SZ

170 x 100

TOK1710P3SZ

Cena
detaliczna
brutto

1.517,55 zł.

2.311,74 zł.
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SERIA TAK 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.)
300×120
350×120
400×120
450×120
500×120

Nr art.
TAK1230
TAK1235
TAK1240
TAK1245
TAK1250

Cena brutto
1.607,28 zł.
3.387,52 zł.
3.613,67 zł.
4.265,16 zł.
5.428,52 zł.

ceramiczna

Powierzchnia
. 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.)
300×120
350×120
400×120
450×120
500×120

Nr art.
TAK1230P3
TAK1235P3
TAK1240P3
TAK1245P3
TAK1250P3

Cena brutto
2.454,23 zł.
4.375,20 zł.
4.742,58 zł.
5.535,17 zł.
7.141,88 zł.

TABLICE POSIADAJĄ CERTYFIKATY
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AKCESORIA DO TABLIC

- 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.

- 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.
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- 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
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.

36,00 zł.

- Kreda kolorowa okrągła (100 laseczek) francuska niebrudząca
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.

43,00 zł.

zdjęcie poglądowe

34,00 zł.

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

19,62 zł.
23,87 zł.
34,50 zł.

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

- Gąbka do zielonej tablicy
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.

10,00 zł.

- Wycierak do kredy
Ergonomiczny kształt, duża powierzchnia ścierająca.
Do wycierania na sucho.

45,37 zł.

- Zestaw startowy do tablice kredowych
Zestaw zawiera wycierak do kredy, 20 sztuk magnesów, 2 opakowania po 10 sztuk
kredy białej i kolorowej

65,02 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
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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 lipca 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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