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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. 

 

 

 

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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                         W Y K Ł A D Z I N Y    I    D Y W A N Y   

 

 

  
 

Wykładziny gabinetowe i biurowe – oferta przesyłana 

indywidualnie – proszę podać preferowany kolor i wymiar     

                               
 
 

Wykładziny dywanowe: 

 

Poniżej oferta na wykładziny do użytku domowego.  
 
 

Każda wykładzina może być obszyta (za dopłatą) 
- Obszycie każdej wykładziny ciętej z metra   nitką w kolorze zbliżonym do obszycia  

           na szerokości      13,00 zł. / 1 mb 

 

 

   
- CITY LIFE SZARY   2 m szerokości  73,00 zł. / 1 m2 

- CITY LIFE SZARY   4 m szerokości  73,00 zł. / 1 m2 

Znasz uczucie nostalgii, gdy widzisz, że Twoje dziecko sięga po zabawki z Twojego  

dzieciństwa? Kultowa wykładzina do pokoju dziecięcego CITY LIFE z pewnością pozwoli  

Ci ją poczuć! Kolorowa wykładzina z ulicami i budynkami może zamienić się w plac  

niezliczonych zabaw. Produkt posiada także szereg praktycznych zalet. Jej filcowy podkład 

zapewni odpowiedni poziom ocieplenia i wyciszenia pomieszczenia. Trwałe, poliamidowe  

włókna z których splecione jest runo są łatwe w utrzymaniu czystości oraz zapobiegają  

zalęganiu się w nich grzybów i moli. Wykładzinę można stosować na ogrzewaniu podłogowym. 
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- LITTLE VILLAGE SZARY   2 m szerokości  52,00 zł. / 1 m2 

- LITTLE VILLAGE SZARY   3 m szerokości  52,00 zł. / 1 m2 

- LITTLE VILLAGE SZARY   4 m szerokości  52,00 zł. / 1 m2 

- LITTLE VILLAGE SZARY   5 m szerokości  52,00 zł. / 1 m2 

W Twoim domu mieszka z Tobą mała królowa lub król? Jeśli tak, z pewnością potrzebują  

wyjątkowego miasta, którym mogliby władać. Wykładzina do pokoju dziecięcego LITTLE  

VILLAGE posiada filcowy podkład, który zapewni ciepło małym stópkom. Z kolei  

poliamidowe włókna zastosowane do produkcji runa są odporne na zabrudzenia. Istotną  

w tym przypadku zaletą włókien syntetycznych jest także odporność na rozprzestrzenianie  

się grzybów oraz innych organizmów nieporządnych w małym królestwie. 

 

 

 

     
- LITTLE TOWN SZARY   2 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

- LITTLE TOWN SZARY   4 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

Szukasz kolejnych pomysłów na zabawę ze swoim maluchem? Wykładzina do pokoju  

dziecięcego LITTLE TOWN to prawdziwa kopalnia inspiracji dla scenariuszy przygód  

lalek i misiów. Co istotne, produkt jest wyjątkowo bezpieczny, gdyż posiada atest Cfl-s1.  

Oznacza to, że wykładzina charakteryzuje się wysoką klasą odporności na rozprzestrzenianie  

się ognia, a w razie pożaru ograniczy poziom wydzielania niebezpiecznego dla zdrowia i życia  

dymu. Możesz być pewny, że LITTLE TOWN sprawdzi się także jako wykładzina do kącika  

dziecięcego lub przedszkolnej sali zabaw. Poliamidowe włókna użyte do produkcji runa są łatwe  

w czyszczeniu oraz zapobiegają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się grzybów. Wykładzinę  

można stosować na ogrzewaniu podłogowym. 

 

 

 

 

 

 
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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- Wykładzina PCV moonlight uliczki 4 m szerokości  126,00 zł. / 1 m2 

Budowana z wielu podkładów i warstw wykładzina PCV szerokość 4m oraz grubość 2,5 mm  

to idealny model do wykładziny do pokoju dziecięcego. Wykładzina PCV MOONLIGHT  

ULICZKI wykazuje wysoką odporność na ścieranie oraz poślizg. Ponadto wykładzina PCV  

domowa stanowi doskonałą izolację akustyczną. Wodoodporna, hamująca rozwój bakterii  

i grzybów, odporna na przebarwienia, plamienie, światło UV posiada gwarancję trwającą 2 lata.  

Montaż wykładziny PCV dziecięcej jest szybki i bezpieczny, a także możliwy do mocowania  

na płytkach oraz systemie ogrzewania podłogowego. 

 

 

   
- JUMPY ZIELONY     2 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

- JUMPY ZIELONY    4 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

Zielony kolor utożsamiany jest z naturą i przyrodą, a przebywanie wśród zieleni  

uspokaja i regeneruje siły witalne. Wykładzina dywanowa JUMPY ZIELONY  

przepięknie wkomponuje się w pokój małego odkrywcy, który uwielbia bawić się  

na podłodze. Kolorowe literki i cyferki zapewniają dużo zabawy oraz pomogą w  

nauce słów i liczb. Podkład z filcu ochroni przed zimnem podłoża, a poliamid  

zapewni wykładzinie odporność na ścieranie. Dodatkowo odporność na światło UV  

chroni wykładzinę przed zblaknięciem, więc będzie ona miała idealnie zielony kolor  

nawet w najbardziej oświetlonych pokojach. Bez obaw można zamontować wykładzinę  

na systemie ogrzewania podłogowego 
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- JUMPY SZARY     2 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

- JUMPY SZARY     4 m szerokości  79,00 zł. / 1 m2 

JUMPY SZARY to rozrzucone znaki po całej podłodze, które ożywia pokój twojego  

dziecka. Jest to wykładzina dla lekko szalonych i odważnych, którzy nie boją się  

eksperymentować i poznawać świat. Rozsypane literki i cyferki mogą pomóc w ich  

nauce. Szary kolor pięknie uwydatnia mocniejsze kolory w bardzo estetyczny sposób.  

Podkład na filcu ochrania dzieci przed chłodnym podłożem w czasie zabawy, a ochrona  

przed światłem UV barwy wykładziny przed wyblaknięciem. Wykładzinę można położyć  

na system ogrzewania podłogowego. Wykładziny dla dzieci JUMPY to żywe kolory, które  

spodobają się nie tylko tobie, ale też twojemu dziecku 

 

 

    
- PUNTINO SZARY     2 m szerokości  108,00 zł. / 1 m2 

- PUNTINO SZARY     4 m szerokości  108,00 zł. / 1 m2 

Nowoczesny, ładny i przytulny pokój to marzenie każdego dziecka. A my – rodzice –  

uwielbiamy spełniać marzenia naszych pociech. Aby przygotować idealne wnętrze  

dziecięce będziesz potrzebować przede wszystkim odpowiedniej bazy podłogowej.  

Stworzysz ją za pomocą oryginalnej wykładziny dywanowej PUNTINO SZARY, której  

design na pewno przypadnie do gustu każdemu dziecku. Wykładzina jest szara i zostały  

na niej nadrukowane białe kropki. Łączy w sobie klasyczny dziecięcy styl wraz z nutą  

nowoczesności. Wykładzina jest miękka i bezpieczna dla dzieci. Trudno się brudzi, nie  

odgniata się, nie ściera. Jest więc świetną bazą do zabaw i szaleństwa. Wykładzina została  

wykonana z włókien polipropylenowych, a jej grubość to zaledwie 5mm. 
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W sprzedaży mamy także wykładziny jednolite. 

 

Oferta przesyłana indywidualnie – proszę podać 

preferowany kolor i wymiar  
 

 

Przykłady 
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Wykładziny obiektowe: 

 

Poniżej oferta na wykładziny do użytku publicznego.  
 

 

W ofercie posiadamy także inne wzory – oferta przesyłana 

indywidualnie – proszę podać preferowany kolor i wymiar     
 
 

   w sprzedaży także inne kolory 

- LINDAU NIEBIESKI    2 m szerokości  72,00 zł. / 1 m2 
- LINDAU NIEBIESKI    4 m szerokości  72,00 zł. / 1 m2 

Szukasz oryginalnej wykładziny do swojego biura? Wypróbuj model Lindau, który wyróżnia  

się głębokim kolorem i igłowanym runem. Niebieska wykładzina nadaje się go pomieszczeń  

użyteczności publicznej takich jak biura, sale konferencyjne czy hale targowe. Jego runo zostało  

wykonane z polipropylenu, który charakteryzuje się odpornością na ścieranie i tarcie. Jest także 

antystatyczne, dlatego nieprzyjemny efekt „kopania” nie będzie stanowił problemu. Jednolite  

w budowie włókna odznaczają się łatwością w utrzymaniu w czystości. Lindau to praktyczna  

i trwała wykładzina o oryginalnym wyglądzie. 

 

 

 

   w sprzedaży także inne kolory  
- FORCE NIEBIESKI    4 m szerokości  143,00 zł. / 1 m2 
- FORCE NIEBIESKI    5 m szerokości  143,00 zł. / 1 m2 

To bez najmniejszych wątpliwości dedykacja dla ludzi stawiających przede wszystkim  

na oryginalność. Walory estetyczne mówią tutaj same za siebie. Wystarczy tylko spojrzeć  

na powierzchnię tego pokrycia i na myśl od razu przychodzi uspokajający błękit oceanu.  

Aż prosi się, by połączyć to ze śnieżną bielą i otrzymać wymarzony efekt. Tym samym nic  

nie stoi na przeszkodzie, by eksperymentować z innymi zabarwieniami. Mnogość możliwości  

to tylko potwierdzenie wcześniej wspomnianej oryginalności produktu. 

 
 

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


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 8 z 14 

 

 

 

   
- QUARTZ CZERWONY    4 m szerokości  94,00 zł. / 1 m2 

Model Quartz w kolorze burgundowej czerwieni to klasyczne rozwiązanie dla obiektów  

użyteczności publicznej. Sprawdzi się w biurach, poczekalniach czy salach konferencyjnych.  

Trwały poliamid zapewnia wykładzinie estetyczny wygląd nawet przy intensywnym  

użytkowaniu. Jej włókna są trudnopalne i odporne na ugniatanie, co stanowi ogromny atut  

w przypadku wnętrz o dużym natężeniu ruchu. Runo o wysokości 6 milimetrów poprawi  

akustykę pomieszczenia i ochroni podłogę. Jeżeli najbardziej cenisz wytrzymałość i klasyczne  

wzornictwo, docenisz zalety tego modelu. 

 
 

   
- QUARTZ SZARY     4 m szerokości  143,00 zł. / 1 m2 

Model Quartz w kolorze burgundowej czerwieni to klasyczne rozwiązanie dla obiektów  

użyteczności publicznej. Sprawdzi się w biurach, poczekalniach czy salach konferencyjnych.  

Trwały poliamid zapewnia wykładzinie estetyczny wygląd nawet przy intensywnym  

użytkowaniu. Jej włókna są trudnopalne i odporne na ugniatanie, co stanowi ogromny atut  

w przypadku wnętrz o dużym natężeniu ruchu. Runo o wysokości 6 milimetrów poprawi  

akustykę pomieszczenia i ochroni podłogę. Jeżeli najbardziej cenisz wytrzymałość i klasyczne  

wzornictwo, docenisz zalety tego modelu. 

 
 

   
- AKZENTO NIEBIESKI    4 m szerokości            199,00 zł. / 1 m2 

Jej oryginalny, niebieskawy wzór z jasnymi ornamentami pomoże Ci stworzyć aranżację  

naprawdę wyjątkową. Syntetyczne, poliamidowe włókna gwarantują wysoką wytrzymałość  

na czynniki mechaniczne, promieniowanie słoneczne i utratę koloru. Runo produktu  

charakteryzuje się właściwościami hipoalergicznymi, a dodatkowo jest trudnopalne.  
Powierzchnia AKZENTO NIEBIESKI jest niezwykle prosta w czyszczeniu oraz pielęgnacji, 

dlatego ta wykładzina dywanowa świetnie spisze się zarówno w warunkach domowych, jak  

i biznesowych. 
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- AKZENTO POMARAŃCZOWY  4 m szerokości          199,00 zł. / 1 m2 

Twoją uwagę z pewnością przykuje wykładzina AKZENTO POMARAŃCZOWY,  

której połączenie barw symbolizuje najwyższą jakość i tradycję. Syntetyczne włókna  

poliamidowe nadają produktowi ogromnej wytrzymałości na zabrudzenia oraz  

czynniki mechaniczne,  jak chociażby ścieranie. Runo w typie saxon nie udeptuje  

się, a jego czyszczenie jest naprawdę proste. Wykładzina posiada atest trudnopalności  

i jest bezpieczna dla alergików. AKZENTO POMARAŃCZOWY będzie świetnym  

wyborem dla miejsc o wysokiej intensywności użytkowania, stanowiąc solidny,  

a jednocześnie zjawiskowy element aranżacji salonu, korytarza, gabinetu lub nawet  

schodów! 

 

 

     
- AKZENTO BRĄZOWY    4 m szerokości           199,00 zł. / 1 m2 

Klasyczna ochrona podłogi jeszcze nigdy nie były tak stylowa, jak z wykładziną  

podłogową AKZENTO BRĄZOWY. Zdobione jasnymi detalami runo o głębokim,  

ciemnobrązowym odcieniu będzie doskonałym elementem wnętrz, w których  

dominują tradycyjne rozwiązania. Produkt został wykonany w całości z syntetycznego  

poliamidu, który gwarantuje doskonałą wytrzymałość na ścieranie i utratę kolorów.  

Dzięki gładkiej powierzchni i zastosowaniu runa w typie saxon, wykładzina nie jest  

podatna na zabrudzenia, będąc przy tym łatwą w czyszczeniu. AKZENTO BRĄZOWY  

sprawdzi się w miejscach o sporym natężeniu ruchu, będąc wspaniałą częścią aranżacji  

zarówno domowych, jak i biznesowych. Produkt może być położony na ogrzewaniu  

podłogowym, dlatego polecamy go jako element kompozycji do korytarza, biura, czy  

nawet sypialni. 

 

 

 
- AKZENTO CZERWONY   4 m szerokości  199,00 zł. / 1 m2 

Jeśli zależy Ci na osiągnięciu tego drugiego, to Twoją uwagę powinna zwrócić  

WYKŁADZINA DYWANOWA AKZENTO AB 4M 10 CZERWONY! Wykonana  

w całości z włókien poliamidowych, szybko stanie się niezbędnym elementem  

Twojego wnętrza komercyjnego. Wytrzymałość to tylko jedna z cech, jaka może  

szczycić się nasz produkt. Komfort użytkowania jest stawiany na równi z odpornością  

na zniszczenia zapewniany przez wysokie na 7,5 milimetrów runo. Nie obawiaj się  

szybkiej utraty idealnego wyglądu produktu - Twój nowy zakup otrzyma dwuletnią  

gwarancję producenta! 
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Dywany: 

 

Poniżej oferta na dywany do użytku domowego.  
 

 
- DIAMOND PIXEL   160 x 230 cm    928,00 zł. / szt. 

Wprowadź do swojego domu powiew świeżości, dzięki modelowi Diamond Pixel.  

Ten dodatek w energetycznych kolorach będzie stanowił doskonały dywan do pokoju  

nastolatka czy nowoczesnego salonu. Wyrazisty wzór ożywi zbyt monotonne aranżacje.  

Dywan został wykonany z tworzywa polipropylenowego heat set frise, które zapewnia  

sprężystość włókien na długi czas. Bardzo długie, 13 mm runo zapewni przyjemną  

miękkość podczas chodzenia. 

 

 

 
- DIAMOND SPACE   120 x 170 cm    499,00 zł. / szt. 

Kto z nas w dzieciństwie nie marzył o kosmicznych podróżach? Twoje pociechy  

mogą wybrać się w przestrzeń pozaziemską nie opuszczając swojego pokoju.  

Dziecięcy, kolorowy dywan Diamond ze wzorem pobudzi dziecięcą fantazję i nada  

wnętrzu przyjaznego charakteru. To zarówno idealny dywan do pokoju chłopca jak  

i ciekawy pomysł na dywan do pokoju dziewczynki. Nie tylko atrakcyjny wizualnie 

wzór jest atutem tego modelu. Wykorzystane do produkcji polipropylenowe włókna  

heat set frise nadają dywanowi miękkości i trwałości. Jego gęste runo  będzie odporne  

na rezultaty codziennych zabaw Twojego malucha – bez problemu usuniesz z niego  

zabrudzenia i utrzymasz go w czystości. Syntetyczny dywan Diamond sprawdzi się  

w pokoju Twojego dziecka, nawet jeśli maluch zmaga się z alergią. 
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- MODO GREY    160 x 230 cm    570,00 zł. / szt. 

Chcesz stworzyć stonowaną przestrzeń w pokoju swojego dziecka i jednocześnie  

zapewnić mu sporą ilość niezapomnianej zabawy? Zastanów się nad dywanem  

MODO GREY, którego runo ozdobiono drogą bardzo szybkiego, "resorówkowego"  

ruchu! Produkt powstał w całości z polipropylenu Heat Set Frise, dzięki czemu  

wyróżnia go doskonała odporność na czynniki mechaniczne, wilgoć oraz zabrudzenia.  

Syntetyczne włókna są także niepodatne na mikroorganizmy, dlatego dywan może być  

bezpiecznie stosowany w domach alergików. W razie jakichkolwiek incydentów jest on  

również łatwy w czyszczeniu. MODO GREY o wymiarach 230 na 160 cm to sprawdzona  

i polecana propozycja do współczesnego pokoju dziecięcego. 
 

 

 

 
- LITTLE VILLAGE    140 x 200 cm    427,00 zł. / szt. 

W pokoju dziecięcym najważniejsze są funkcjonalne rozwiązania i dobra zabawa.  

Dywan Little Village z ulicami i budynkami z pewnością spodoba się najmłodszym.  

Kultowy wzór zachęci dzieci do zabawy, a także wprowadzi do wnętrza mnóstwo  

kolorów. Produkt posiada wiele praktycznych zalet, dzięki którym doskonale sprawdzi  

się w pokoju Twojego malucha lub w przedszkolnej sali. Wykonany został z włókien  

poliamidowych, które charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz  

odkształcenia. Jego włókna są trwałe, łatwe do utrzymania w czystości oraz zapobiegają  

zalęganiu się moli. 
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- QUIET TOWN     95 x 133 cm    242,00 zł. / szt. 

Dywan ze wzorem przedstawiającym infrastrukturę miasteczka to kultowy element  

wystroju pokoju dziecięcego, o którym marzy każdy maluch. Kolorowa plansza  

z uliczkami i domkami pobudzi kreatywność i zachęci Twoje pociechy do zabawy.  

Dziecięcy dywan wykonany został z poliamidu, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały  

i odporny na ścieranie. Jego rozmiar sprawia, że zmieści się nawet w mniejszych  

pokoikach. Pamiętaj, że dzieci są ciągle w ruchu. Dywanik najlepiej zabezpieczyć,  

kładąc pod nim matę antypoślizgową. 

 

 

Środek do dywanów i wykładzin: 
 

 

    - Impregnat do wykładzin dywanowych  500 ml.      85,00 zł. / szt. 

IMPREGNAT DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH gwarantuje długotrwałą ochronę  

wykładzinom dywanowym, tapicerkom, tekstylnym pokryciom ściennych oraz dywanom  

z poliamidu, wełny, bawełny, poliakrylu, polipropylenu. IMPREGNAT DO WYKŁADZIN 

DYWANOWYCH pokrywa włókna warstwą ochronną, która powoduje, że brud nie gromadzi  

się w nich tylko pozostaje ponad nimi. Na nowy czysty dywan, tekstylne obicia ścienne  

lub tapicerskie należy rozprowadzić produkt równomiernie i poprzecznie, od lewej do prawej,  

w górę i dół. Zabrudzone dywany przed aplikacją impregnatu należy dokładnie oczyścić  

za pomocą koncentratu do wykładzin dywanowych. IMPREGNAT DO WYKŁADZIN  

DYWANOWYCH zapobiega także filcowaniu. 

 

Usługi dodatkowe: 
 

- Obszycie wykładziny ciętej z metra  -   nitką w kolorze zbliżonym do obszycia  

          na szerokości      15,00 zł. / 1 mb 

 

- Docinanie wykładziny na wymiar            10,00 zł. / 1 mb  

Każda wykładzina może być docięta do podanych rozmiarów według dostarczonych szablonów  

lub wskazówek. Dzięki temu uzyskać można fantazyjne, nietypowe kształty, a także dopasować  

wybrany produkt do indywidualnych potrzeb. Odpowiednio przyciętą wykładzinę można następnie obszyć, 

aby uzyskać bardziej estetyczny i trwały kształt. 
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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 13 lutego 2023 r.      

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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