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Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
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STRONA 7 – TABELA ROZMIARÓW KRZESEŁ I STOLIKÓW

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

Z

KRZESŁA I STOLIKI
REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
DLA MŁODSZYCH

Cennik zawiera ofertę krzeseł i stolików kilku producentów.
Każdy jest przedstawiony osobno ze względu na inne kolory
stelaża i inne wykończenia.
Krzesła i stoliki bez regulacji przedstawione są we wcześniejszym
pliku.

PRODUCENT A
KRZESŁA – siedzisko i oparcie sklejka bukowa.
Stelaż w różnych kolorach.

STOLIKI – blat płyta laminowana 18 mm w kolorze BUK (inne za dopłatą)
z obrzeżem w kolorze BUK lub kolorze stelaża.
Stelaż w różnych kolorach.

- Krzesło ZBYSZEK
stelaż owalny 20x38 mm, 15x30 mm
regulacja nr 1-2
regulacja nr 3-4

198,03 zł.
198,03 zł.

stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
regulacja nr 3-4

205,41 zł.

- Krzesło WIKTOR

stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
blat kwadratowy 800 x 800
regulacja nr 2-4, 3-6
blat prostokątny 1200 x 800
regulacja nr 2-4, 3-6

- Stolik WIKTOR przedszkolny

282,90 zł.
322,26 zł.
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Seria PUCHATEK z regulowaną wysokością: stelaż okrągły 54 mm
Konstrukcja stołu: blat kwadratowy, prostokątny, okrągły, półokrągły lub sześciokątny.
Do stołu z regulacją wysokości nr 1 należy wybrać element regulujący nr 2 lub 3 lub 4 w celu
uzyskania żądanej regulacji stołu.
Do stołu z regulacją wysokości nr 2 należy wybrać element regulujący nr 3 lub 4 w celu uzyskania
żądanej regulacji stołu.
Na przykład stolik nr 1+ regulacja na nr 2, stolik nr 2 + regulacja na nr 3, stolik nr 3 + regulacja na
nr 4.
Inny przykład: stolik nr 1 + regulacja na nr 3 (brak regulacji nr 2), stolik nr 1 + regulacja na nr 4
(brak regulacji nr 2 i 3), itd.
Inny przykład: stolik nr 1 + regulacja na nr 2 i dodatkowo dokupiona dokrętka rozmiar 3 (23,74 zł.
brutto cena 1 dokrętki x …. nóg) i wtedy stolik ma regulację 1-2 a gdy jest potrzebna 3 to wykręca
się dokrętkę 2 i na jej miejsce wkręca 3.
Długość elementów regulujących:
Element 2 - 60 mm (zwiększa wysokość stołu o 1 numer)
Element 3 - 120 mm (zwiększa wysokość stołu o 2 numery)
Element 4 - 180 mm (zwiększa wysokość stołu o 3 numery)
Przy składaniu zamówienia proszę podać numer stolika i numer regulacji.
Cena stolika zawiera cenę jednej regulacji

- Stolik – blat okrągły 1300

objaśnienie regulacji powyżej

653,13 zł.

- Stolik – blat półokrągły 1300

objaśnienie regulacji powyżej

439,11 zł.

- Stolik – blat prostokątny 1300x650 objaśnienie regulacji powyżej
- Stolik – blat prostokątny 1300x800 objaśnienie regulacji powyżej

511,68 zł.
535,05 zł.

- Stolik – blat sześciokątny 1300

objaśnienie regulacji powyżej

765,06 zł.

- Stolik – blat kwadratowy 650x650 objaśnienie regulacji powyżej
- Stolik – blat kwadratowy 800x800 objaśnienie regulacji powyżej

480,93 zł.
529,40 zł.
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- Stolik OS, obrzeże 2 mm
regulacja nr 3-6
Stolik OS1 1-osobowy
Stolik OS2 2-osobowy

stelaż kwadrat 25 mm i 20 mm
stelaż kwadrat 25 mm i 20 mm

- Stolik WIKTOR obrzeże 2 mm
regulacja nr 0-3, 3-6
Stolik 1-osobowy
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
Stolik 2-osobowy
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
Stolik może posiadać stopkę regulacyjną
dopłata do stolika

243,54 zł.
273,06 zł.

248,46 zł.
284,13 zł.
28,00 zł.

- Stolik KUBUŚ II, obrzeże 2 mm
Stolik dostarczany w całości (bez montażu)
regulacja nr 0-3, 3-6
Stolik posiada stopkę regulacyjną
Stolik 1-osobowy
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
265,68 zł.
Stolik 2-osobowy
stelaż okrągły 35 mm i 25 mm
301,35 zł.

- Stolik ZBYSZEK, obrzeże 2 mm
regulacja nr 0-2, 1-3, 3-5
Stolik 1-osobowy
stelaż owalny 38x20 mm, 30x15 mm
Stolik 2-osobowy
stelaż owalny 38x20 mm, 30x15 mm

237,39 zł.
269,37 zł.

- Stolik L obrzeże 2 mm
regulacja nr 0-3, 2-5, 3-6
Stolik 1-osobowy
stelaż prostokąt 40x25 mm, ceownik 40 i 35 mm
Stolik 2-osobowy
stelaż prostokąt 40x25 mm, ceownik 40 i 35 mm

287,82 zł.
322,26 zł.

- Stół trapezowy z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 2-5, 3-6
- 1200x600x520
- 1400x700x620

361,62 zł.
369,00 zł.

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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Stoliki PUCHATEK II mogą być w regulacji 3-6 za dopłatą 20 %

- Stół PUCHATEK II sześciokątny z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat Ø 1300 mm, bok 650 mm

559,65 zł.

- Stół PUCHATEK II okrągły z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat Ø 1300 mm

533,82 zł.

- Stół PUCHATEK II półokrągły z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat półokrągły 1300 mm

344,40 zł.

- Stół PUCHATEK II prostokątny z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat prostokątny 1300 x 650
- blat prostokątny 1300 x 800

375,15 zł.
402,21 zł.

- Stół PUCHATEK II kwadratowy z regulowana wysokością
Konstrukcja stołu: rura okrągła Ø 35 mm oraz rura Ø 25 mm
Blat posiada zaokrąglone narożniki
regulacja nr 1-4
- blat kwadratowy 650 x 650

332,10 zł.

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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PRODUCENT A:

Wzory kolorów stelaży – do wyboru, BEZ DOPŁATY:

Wzory kolorów blatów:

Blaty w standardzie w kolorze buk bawaria
Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary
Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach
Zaokrąglone narożniki blatów – dopłata 46,00 zł.
Wszystkie blaty obrzeże 2 mm
Bejcowana formatka w krzesłach (np. na kolor olcha, wiśnia,…) – dopłata 15 %
Malowana formatka w krzesłach (np. na kolor czerwony, zielony,…) – dopłata 25 %
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TABELA ROZMIARÓW KRZESEŁ I STOLIKÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą krzeseł i stolików
bez regulacji – we wcześniejszym pliku.
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 mebli.
Realizujemy także meble 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
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
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www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.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 grudnia 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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