OFERTA
PIŁKI DO SIEDZENIA

Transport gratis cała Polska przy zamówieniu
za minimum 1.000 zł. brutto

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

PIŁKI DO SIEDZENIA

NOWOŚĆ !!!!!! Piłka gimnastyczna do siedzenia
Wyposażona jest w wypustki, które zapewniają większą stabilność podczas siedzenia lub ćwiczenia.
Przeznaczone do „aktywnego siedzenia” i treningu ogólnorozwojowego.
Dzięki wypustkom zwiększającym stabilność piłki osoby z zaburzeniami równowagi i osłabioną siłą
mięśniową, u których siedzenie lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest za trudne, czują się bezpieczniej.
Regularne siedzenie na piłce wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała, wzmacnia mięśnie głębokie
i zmniejsza doznania bólowe związane z długotrwałym przebywaniem w nieprawidłowej pozycji
siedzącej.
BRAK POMPKI W ZESTAWIE

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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Piłka do siedzenia 35 cm (bm)

69,90 zł.

Piłki służące jako siedzisko, do utrwalania prawidłowej postawy.
Piłka jest odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym
Wykonane z miękkiej gumy, bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
• maksymalne obciążenie 300 kg
• śr. 35 cm
• od 5 lat
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Piłka do siedzenia 45 cm (bm)

89,90 zł.

Piłki służące jako siedzisko, do utrwalania prawidłowej postawy.
Wykonane z miękkiej gumy, bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
• maksymalne obciążenie 300 kg
• śr. 45 cm
• od 5 lat
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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 września 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.

Transport gratis cała Polska przy zamówieniu
za minimum 1.000 zł. brutto
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