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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 
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 Z E G A R Y     Ś C I E N N E               

 

 

 

ZEGARY IMPORT 

dostępność może się różnić w różnych okresach roku kalendarzowego 

 
     

 
Na zdjęciu pokazany przykładowy kolor ramki 

             Dostarczamy kolor wybrany losowo 

  KOLEKCJA ZEGARÓW / STACJA POGODY (32,5 cm)  70,00 zł. 
Polecamy duży zegar z termometrem i wilgotnościomierzem. Zegar wykonany jest z plastiku.  

Ramka wykonana jest w kolorze z połyskiem. Aby uatrakcyjnić wygląd zegara zastosowaną  

wypukłą plastikową szybkę. Aby uzyskać większą funkcjonalność do zegara dodano termometr  

i wilgotnościomierz. Umieszczono wskaźniki na tarczy zegara. Tylko u nas opisy podziałek  

w języku polskim! Ze względu na fakt, iż oba mierniki dokonują pomiaru za pomocą specjalnie 

skalibrowanych sprężyn, to wyniki pomiarów są przybliżone. Czas wskazują trzy aluminiowe  

wskazówki.  

Zegar posiada mechanizm kwarcowy o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru mechanizmu z płynącym sekundnikiem. 

Specyfikacja 

wymiary średnica 325 mm 

wykonanie plastikowa obudowa 

front wypukła plastikowa szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy, termometr i wilgotnościomierz 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

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
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ZEGAR ŚCIENNY SUPER SLIM # 1 / 255 mm  (25,5 cm)   80,00 zł. 

Atrakcyjny zegar wykonany z wysokiej klasy plastiku. Wyróżnia się nowoczesną super cienką  

ramką. Dzięki zastosowaniu techniki natrysku uzyskano efekt zmatowienia koloru. 

Zegar dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym. 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany kolor ramki lub dostarczymy wybrany losowo. 
Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki.  

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 

-  z płynącym (sweep) sekundnikiem  

-  super cichy z płynącym sekundnikiem  

-  super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF z krokowym sekundnikiem 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu lub dostarczymy wybrany losowo. 
Specyfikacja  

wymiary średnica 255 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ZEGAR ŚCIENNY CLASSIC # 0      (29 cm)   70,00 zł. 

Klasyczny zegar kwarcowy. Posiada wysokiej klasy plastikową obudowę. Ramka wykonana  

jest specjalną techniką tak aby uzyskać atrakcyjną powierzchnię ramki.  Ramka jest w kolorze 

 

 

 

perłowym. Tarcza jest wykonana z plastiku. Posiada specjalną strukturę aby dać efekt 3D. 

Czarne indeksy i cyfry arabskie są wypukłe. Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki  

w kolorze czarnym. 

Zegar posiada mechanizm kwarcowy o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru mechanizmu z płynącym sekundnikiem. 
Specyfikacja  

wymiary średnica 290 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ZEGAR ŚCENNY SREBRNY ARABIC – TARCZA BIAŁA  

         (30 cm)   80,00 zł. 
Atrakcyjny zegar wykonany z wysokiej klasy plastiku. Wyróżnia się solidną ramką w kolorze  

srebrnym. Dzięki zastosowaniu techniki natrysku uzyskano efekt zmatowienia koloru. Posiada  

nowoczesną tarczę z cyframi arabskimi. 

Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki.  

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 

-  mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem lub 

-  super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu lub dostarczymy wybrany losowo. 
Specyfikacja  

wymiary średnica 300 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

 
 

 
 

 

 
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
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ZEGAR ŚCIENNY BIAŁY CYFERKI # 3    (30 cm)  80,00 zł. 

Polecamy atrakcyjny zegar z delikatną ramką. Posiada oryginalną tarczę z przeróżnymi cyferkami.  

Obudowa zegara wykonana jest z wysokiej klasy plastiku. Kolor biały naniesiony został specjalną  

techniką tak aby uzyskać specjalny powierzchnię z połyskiem. Czas wskazują trzy aluminiowe  

wskazówki w kolorze czarnym. 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 
-  mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem 

-  super cichy mechanizm z płynącym sekundnikim  

-  super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF 

Specyfikacja  

wymiary średnica 300 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ZEGAR CHROMOWANY # ATE2025     (30 cm)  90,00 zł. 

Atrakcyjny zegar z lustrzanym połyskiem ramki. Wykonany z wysokiej klasy materiałów.  

Specjalnie wyprofilowana ramka. Specjalnie pochromowana tak aby uzyskać efekt połysku. 

Aby uzyskać zamknięty efekt stylistyczny dobrano szkiełko o odpowiedniej wypukłości.  

Estetyczna i czytelna tarcza. Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki w kolorze czarnym. 

Zegar posiada mechanizm kwarcowy o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru mechanizmu z płynącym sekundnikiem. 
Specyfikacja  

wymiary średnica 300 mm 

wykonanie plastikowa chromowana ramka, plastikowa obudowa 

front wypukła szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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NOWOCZESNY ZEGAR ŚCIENNY ALFA BIAŁY  (30 cm) 100,00 zł. 

Polecamy nowy model zegara ściennego. Na nowoczesną stylistykę składa się smukła ramka  

oraz specjalnie zaprojektowana tarcza. Wysoka cienka ramka w kolorze białym. Biała tarcza  

z wypukłymi cyframi arabskimi w kolorze czarnym. Czas wskazują szpiczaste wskazówki 

w kolorze czarnym. Sekundnik w kolorze czarnym. 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 
-  mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem 

-  super cichy z płynącym sekundnikiem 

-  super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF 

Specyfikacja  

wymiary średnica 300 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa, tarcza z wypukłymi cyframi 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
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
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  ZEGAR ŚCIENNY SOLID Z DATĄ I TERMOMETREM 

(30 cm) 160,00 zł. 
Polecamy wyjątkowy zegar naścienny z wyświetlaczem LCD. 

Solidny zegar kwarcowy posiada wyświetlacz cyfrowy pokazujący datę i temperaturę  

w pomieszczeniu. Zegar posiada duży wyświetlacz LCD o wymiarach 90x40mm. 

Data wyświetlana jest w następującej postaci: miesiąc, dzień i skrót nazwy dnia tygodnie  

w języku angielskim. Ramka zegara wykonana jest z wysokiej klasy plastiku z napylonym  

kolorem srebrnym. Pozwoliło to uzyskać matowy kolor obudowy. Czas wskazują trzy  

aluminiowe wskazówki. 

Zegar posiada mechanizm kwarcowy o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru innego mechanizmu: 

- mechanizm z płynącym sekundnikiem, 

- mechanizm sterowany radiowo DCF 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu lub dostarczymy wybrany losowo. 

Specyfikacja  

wymiary średnica 345 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy, panel LCD 

zasilanie bateria 1 x R06, 1 x R03 (nie załączone) 

opakowanie brązowy kartonik 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ZEGAR BIAŁY STEROWANY RADIOWO #1 (30 cm) 170,00 zł. 

ZEGAR ŚCIENNY STEROWANY DROGĄ RADIOWĄ DCF. 

Super atrakcyjny zegar. Jest on doskonałym przykładem jak można z powodzeniem połączyć 

funkcjonalność z estetyką. Nowoczesna plastikowa obudowa typu slim. Ramka w kolorze białym.  

Dzięki zastosowaniu techniki natrysku koloru na obudowę uzyskany został efekt połysku ramki.  

Estetyczna i czytelna tarcza. Duże wskazówki w kolorze czarnym. Wskazówki mogą się różnic od 

pokazanych na zdjęciu. Funkcjonalność? Mechanizm sterowany falami radiowymi "to jest to"! 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm radiowy o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) mechanizmu z płynącym sekundnikiem. 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu lub dostarczymy wybrany losowo. 
Walory produktu: 

- Super dokładny sterowany drogą radiową mechanizm kwarcowy 

- Duża wyraźna tarcza 

- Automatyczne nastawianie się czasu 

- Codzienne samoczynne sprawdzanie i uaktualnianie czasu 

- Automatyczne przestawianie czasu pomiędzy Czasem Letnim a Zimowym 

- doskonałej jakości obudowa 

- tryb ręczny ustawiania czasu 

Do produktu załączono pełną instrukcji w języku polskim. Koniecznie przeczytaj przed pierwszym 

użyciem! 

UWAGA: Może się zdarzyć, iż zegar ze względu na słaby sygnał radiowy, będzie potrzebował więcej 

czasu aby ustawić prawidłową godzinę. Proszę o cierpliwość, w nocy sygnał radiowy jest najsilniejszy. 

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO MOŻE BYĆ OGRANICZONY PRZEZ: 

- Duże pofałdowanie terenu 

- Wysoki budynek 

- Budynek elektrowni, rozdzielnia prądu lub kable wysokiego napięcia 

- Pobliską autostradę lub port lotniczy 

- Sygnalizację świetlną 

- Lampy neonowe 

- Złe warunki pogodowe pomiędzy Twoją lokalizacją a nadajnikiem sygnału (Frankfurt, RFN) 

Specyfikacja 

wymiary średnica 300 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy sterowany radiowo 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

opakowanie biały kartonik 



Ceny z VAT 
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ZEGAR NAŚCIENNY KWADRATOWY # 4 - TARCZA BIAŁA  

          (30x30 cm)      80,00 zł. 
Polecamy atrakcyjny kwarcowy zegar na ścianę z kwadratową ramką. Obudowa zegara  

wykonana jest z wysokiej klasy plastiku. Solidna, głęboka ramka pokryta jest matowym  

srebrnym kolorem. Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki. 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 
- mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem lub  

- super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF 

Specyfikacja  

wymiary 300 x 300 x 64 mm 

wykonanie plastikowa ramka, plastikowa obudowa 

front płaska szklana szybka 

wskazówki trzy aluminiowe wskazówki 

mechanizmy mechanizm kwarcowy 

zasilanie bateria 1 x R06 (nie załączona) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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
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ZEGAR GIGANT STEROWANY RADIWOWO CICHY 50cm #1  

         (50 cm) 260,00 zł. 
Polecamy gigantycznych rozmiarów kwarcowy zegar ścienny w stylu vintage. 

Obudowa zegara wykonana jest z plastiku o średnicy 50cm. 

Posiada specjalnie wyprofilowaną ramkę w kolorze czarnym.  

Zegar jest kopią klasycznego zegara ściennego. 

Zegar posiada czytelną tarczę z dużymi arabskimi cyframi. 

Czas wskazują stylizowane aluminiowe wskazówki w kolorze czarnym. 

Napędzane są wysokiej klasy mechanizmem zegarowym sterowanym radiowo. 

Dzięki temu zegar jest punktualny. Automatycznie przełącza z czasu letniego na zimowy. 

Mechanizm pracuje bezgłośnie, wskazówka sekundnika porusza się ruchem płynnym. 

Zegar typu vintage dzięki swoim ogromnym gabarytom doskonale  

sprawdzi się nawet w obszernych pomieszczeniach. 

 

 
ZEGAR GIGANT SUPER CICHY CZARNY 755mm #W   

(75,5 cm) 560,00 zł. 
Polecamy gigantycznych rozmiarów kwarcowy zegar ścienny o średnicy 755 mm. 

Obudowa zegara wykonana z plastiku. Posiada specjalnie wyprofilowaną  

ramkę w kolorze czarnym.  

Tarcza zegara jest na tyle duża, że jest czytelna nawet z dużej odległości. 

Bardzo czytelna tarcza z dużymi cyframi arabskimi.  

Dzięki swoim rozmiarom czas można odczytać z dalszej odległości. 

Tarczę osłania szklana szybka. 

Czas wskazują imponującej wielkości dwie aluminiowe wskazówki w kolorze czarnym. 

Wskazówki poruszane są wysokiej klasy mechanizmem kwarcowym pracującym bezgłośnie. 

Zegar kwarcowy dzięki swoim ogromnym gabarytom doskonale  

sprawdzi się nawet w obszernych pomieszczeniach. 
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Duży zegar do nauli odczytu czasu (32,5 cm)    100,00 zł. 

Prawidłowy odczyt czasu może nastręczać dziecku trudności. 

Polecamy zegar ścienny ze specjalnie zaprojektowaną tarczą. 

Jej zadaniem jest ułatwienie prawidłowego odczytu czasu. 

Proponujemy duży zegar z solidną ramką w kolorze czarnym z połyskiem. 

Dla bezpieczeństwa posiada plastikową szybkę. 

Czas wskazują odpowiednio dobrane trzy aluminiowe wskazówki. 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 

-  mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem 

-  mechanizm super cichy z płynącym sekundnikiem  

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu. 

 
Zegar edukacyjny aluminiowy (40 cm)     190,00 zł. 

Prawidłowy odczyt czasu może nastręczać dziecku trudności. 

Polecamy zegar ścienny ze specjalnie zaprojektowaną tarczą. 

Jej zadaniem jest ułatwienie prawidłowego odczytu czasu. 

Opisy w języku polskim. 

Dzięki dużym wymiarom zegara, średnica 40cm, tarcza widoczna jest z dużej odległości. 

Obudowa wykonana jest z dobrej klasy plastiku.  

Solidna ramka wykonana jest z wysokiej klasy aluminium. 

Powierzchnia aluminium zmatowiona jest metodą szczotkowania. 

Czas wskazują trzy aluminiowe wskazówki. 

Podstawowa wersja zegara posiada mechanizm o krokowym ruchu sekundnika. 

Istnieje możliwość wyboru (za dopłatą) innych mechanizmów kwarcowych: 

-  mechanizm z płynącym (sweep) sekundnikiem 

-  mechanizm super cichy z płynącym sekundnikiem  

-  super dokładny sterowany sygnałem radiowym DCF 

Przy zakupie prosimy zaznaczyć wybrany typ mechanizmu. 
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zdjęcie poglądowe  

Bateria alkaliczna                   4,00 zł./ 1 sztuka 
Polecamy bardzo wydajną baterię alkaliczną typu "paluszek" marki MAXELL. 

Bateria ta pozwala na ponad roczną pracę zegara. 

Japońska jakość w przystępnej cenie. 

Specyfikacja 

Obudowa:  metalowa  

Seria:        Alkaliczna 

Symbol:     LR06, AA/1,5V 
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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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