
  

 
 

OFERTA  
UCHWYTY DO PROJEKTORÓW  
 

 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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        U C H W Y T Y   D O    P R O J E K T O R Ó W 

 

 
 

UCHWYTY SUFITOWE (d):  
             

Pasują do każdego typu projektora nieprzekraczającego wagi 10 kg.  

Doskonale sprawdzają się w salach konferencyjnych oraz uczelniach. 

 

 

Uchwyt sufitowy do projektorów – model B 

UPB 1           124,72 zł.  

UPB 2           157,34 zł.  

 

   
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu. 

Konstrukcja stalowa w kolorze szarym.  

Wyposażony w 4 regulowane ramiona umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora,  

którego waga nie przekracza 10 kg. 

W zestawie: elementy montażowe. 

 
Nr art.  Wysokość (A) [cm] Udźwig [kg] Waga [kg] 

UPB1 15 10 1,1 

UPB2 40 10 1,3 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

Uwaga! Do samodzielnego złożenia. 
 

 



Ceny z VAT 
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Uchwyt sufitowy do projektorów – model C 

UPC 1           142,53 zł.  

UPC 2         295,04 zł.  

 

   
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu.  

Konstrukcja aluminiowo-stalowa w kolorze srebrnym.  

Wyposażony w 3 regulowane ramiona umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora,  

którego waga nie przekracza 10 kg. 

W zestawie: elementy montażowe. 

 
Nr art.  Wysokość (A) [cm] Udźwig [kg] Waga [kg] 

UPC1 8–17 10 1,3 

UPC2 8–98 10 2,74 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

Uwaga! Do samodzielnego złożenia. 

 

 

 

 

 

 
 

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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Uchwyt sufitowy do projektorów – model D 

UPD 1         334,58 zł.  

UPD 2         373,19 zł.  

UPD 3         319,39 zł.  

 

    
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu.  

Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo na kolor popielaty.  

Produkt wyposażony w cztery regulowane ramiona, umożliwiające przymocowanie  

każdego typu projektora, których waga nie przekracza 15 kg. 

W zestawie: elementy montażowe. 

 
Nr art.  Wysokość (A) [cm] Udźwig [kg] Waga [kg] 

UPD1 64–110,5 15 4 

UPD2 70–116,5 15 4,2 

UPD3 57,5–104 15 3,7 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

Uwaga! Do samodzielnego złożenia 
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Uchwyt ścienny do projektorów – model S 

US 1         260,75 zł.  

US 2         505,04 zł.  

US 3         540,86 zł.  

 

     
 

    
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do ściany.  

Konstrukcja w kolorze czarnym. Regulowane ramiona umożliwiają przymocowanie  

każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 10 kg. 

W zestawie: elementy montażowe. 

 
Nr art.  Zasięg [cm] Udźwig [kg] Waga [kg] 

US1 85–135 10 3,0 

US2 13,5–100 10 5,9 

Gwarancja: 2 lata na produkt. 

Uwaga! Do samodzielnego złożenia. 

 

 

 

Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do 

ściany. Aluminiowa konstrukcja w kolorze srebrnym. 

Wyposażony w regulowane ramiona umożliwiające 

przymocowanie każdego typu projektora, którego waga 

nie przekracza 

10 kg. Ponadto uchwyt wyposażony jest w przegub 

umożliwiający obrót o 360° i pochylanie o 15°. 

Gwarancja: 2 lata. 

59-92 cm US3 
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UCHWYTY SUFITOWE (m):  
 

 
Uchwyt sufitowy 60-90 cm myBoard BM-1.0          149,00 zł. 

 Uchwyt myBoard BM-1.0 z bezstopniową regulacją wysięgnika to najpopularniejszy 

uchwyt na naszym rynku. Umożliwia sufitowy montaż praktycznie każdego modelu 

projektora multimedialnego. Uchwyt BM-1.0 posiada uniwersalny rozstaw otworów 

montażowych, dzięki czemu w łatwy sposób dostosowuje się do konkretnego modelu 

projektora. 

 Odległość projektora od stropu płynnie regulowana: od 60 do 90 cm;  

 Odległość projektora od stropu bez ramienia: 12 cm;  

 Pełna regulacja kąta pochylenia projektora w każdym kierunku: ±30˚;  

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;  

 Maksymalne obciążenie: 25 kg;  

 Wykonany ze stopu aluminium  

 Kolor biały  

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym Ryn 

 

 
Uchwyt sufitowy 63-100 cm myBoard BM6310A       185,00 zł.  
Uchwyt myBoard 6310A z bezstopniową regulacją wysięgnika to najpopularniejszy uchwyt  

na naszym rynku. Umożliwia sufitowy montaż praktycznie każdego modelu projektora  

multimedialnego. Uchwyt 6310A posiada uniwersalny rozstaw otworów montażowych, dzięki  

czemu w łatwy sposób dostosowuje się do konkretnego modelu projektora. 

Odległość projektora od stropu płynnie regulowana: od 63 do 100 cm;  

 Odległość projektora od stropu bez ramienia: 12 cm;  

 Pełna regulacja kąta pochylenia projektora w każdym kierunku: ±30˚;  

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;  

 Maksymalne obciążenie: 25 kg;  

 Wykonany ze stopu aluminium 

 Kolor biały 

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku 

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 
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Uchwyt sufitowy 105-200 cm myBoard BM-2.0                                                                         185,00 zł. 

Uchwyt myBoard BM-2.0 z bezstopniową regulacją wysięgnika to najpopularniejszy uchwyt  

na naszym rynku. Umożliwia sufitowy montaż praktycznie każdego modelu projektora 

multimedialnego. Uchwyt BM-2.0 posiada uniwersalny rozstaw otworów montażowych,  

dzięki czemu w łatwy sposób dostosowuje się do konkretnego modelu projektora. 

 Odległość projektora od stropu płynnie regulowana: od 105 do 200 cm; 

 Odległość projektora od stropu bez ramienia: 12 cm; 

 Pełna regulacja kąta pochylenia projektora w każdym kierunku: ±30˚; 

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu; 

 Maksymalne obciążenie: 25 kg; 

 Wykonany ze stali walcowanej na zimno 

 Kolor biały 

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku. 

 
Uchwyt ścienny do 121,5 cm myBoard BW120S v2      220,00 zł. 

Uchwyt do ściennego montażu projektora z wysięgnikiem do 121,50 cm. Płynna, bezstopniowa  

regulacja.  

Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. 

Umożliwia montaż praktycznie każdego modelu projektora multimedialnego. Uchwyt BW120S  

posiada uniwersalny rozstaw otworów montażowych, dzięki czemu w łatwy sposób dostosowuje 

się do konkretnego modelu projektora. 

Cechy uchwytu: 

 Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do 121,50 cm;  

 Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42°  

 Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42°  

 Maksymalne obciążenie - 12 kg  

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;  

 Wykonany ze stali 

 Kolor biały 

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku. 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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Uchwyt ścienny do 116 cm myBoard BW120A          290,00 zł. 

Uchwyt do ściennego montażu projektora z wysięgnikiem do 116,50 cm.  

Płynna, bezstopniowa regulacja.  

Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. 

Umożliwia montaż praktycznie każdego modelu projektora multimedialnego.  

Uchwyt BW120A posiada uniwersalny rozstaw otworów montażowych, dzięki czemu  

w łatwy sposób dostosowuje się do konkretnego modelu projektora. 

 Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do 116,50 cm;  

 Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42 °  

 Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42 °  

 Maksymalne obciążenie - 12 kg  

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;  

 Wykonany ze stopu aluminium 

 Kolor biały 

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku. 

 
Uchwyt ścienny do 146cm myBoard BW150A          405,00 zł. 

Uchwyt do ściennego montażu projektora z wysięgnikiem do 146,50 cm. Płynna, bezstopniowa  

regulacja.  

Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. 

Umożliwia montaż praktycznie każdego modelu projektora multimedialnego. Uchwyt BW150A  

posiada uniwersalny rozstaw otworów montażowych, dzięki czemu w łatwy sposób dostosowuje  

się do konkretnego modelu projektora. 

 Odległość projektora od ściany płynnie regulowana od 83,50 do 146,50 cm;  

 Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42 °  

 Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42 °  

 Maksymalne obciążenie - 10 kg  

 Maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora – 30 cm  

 Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu  

 Wykonany ze stopu aluminium  

 Kolor biały  

 Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku. 
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UCHWYTY SUFITOWE (v):  
 

Uchwyty uniwersalne: 
 

Smart Metals mobilny statyw z uchwytem do monitorów interaktywnych   3.799,00 zł. 
 

  
Mobilny statyw do monitorów interaktywnych w rozmiarach od 47” do 65”.* 

Idealnie pasuje również do zwykłych telewizorów LCD o rozmiarze nawet do 80"!  

Ekonomiczny i mobilny statyw, zapewnia wygodę przemieszczania całej konstrukcji pomiędzy 

pomieszczeniami. 

 Funkcjonalny, mobilny i ekonomiczny statyw do monitorów interaktywnych 

 Możliwość umieszczenia ekranu na maksymalnej wysokości 190 cm licząc od środka  

ekranu  

 Podstawa jezdna umożliwia łatwe przemieszczanie zestawu między pomieszczeniami  

 Maksymalne obciążenie kolumny głównej - 80 kg  

 W zestawie uchwyt VESA Smart Metals - możliwość użycia jako zwykłego uchwytu  

naściennego  

 możliwość demontażu kółek i uzyskania statywu 

 Kolor: aluminium  

 

 

 

 

 

 

ZADZWOŃ PO AKTUALNĄ PROMOCJĘ LUB WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ  

www.bismw.com.pl 
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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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