
  

 
 

OFERTA – PÓŁKI NA KUBKI 
I LEŻACZKI  
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
STRONA    2 – PÓŁKI NA KUBKI I RĘCZNIKI 

STRONA    4 – LEŻAKI PRZEDSZKOLNE  

STRONA    5 – REGAŁY NA POŚCIEL I LEŻACZKI 

STRONA    7 – WÓZKI DO LEŻACZKÓW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały asortyment  

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. 

 

 

 

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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                    P Ó Ł K I      N A     R Ę C Z N I K I   

 

 
L E Ż A C Z K I    I    P O S C I E L 

                    

 

PÓŁKI NA KUBKI I RĘCZNIKI: 
 

Do samodzielnego montażu. 
 

 

 
Półeczka na kubeczki A          199,90 zł.   

Na ręczniki i kubki – do wyboru kolor żółty, zielony, czerwony, niebieski  

Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków 

(każdy otwór o śr. 7 cm),  

wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki  

jest plastikowy.  

• wym. 67,5 x 18 x 25 cm 

 

 

 
Półeczka na kubeczki B          299,90 zł.   

Półeczka łazienkowa z 5 wieszakami. Akcesoria dostarczane osobno.  

• wym. 64 x 20 x 52 cm 
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Półka na kubeczki i ręczniki papierowe                                                                                   359,90 zł. 

Praktyczna półka z miejscem na 6 kubeczków i 2 rolki papierowych ręczników.  

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy i kolorowej płyty MDF.  

• wym. 76 x 12,5 x 46,5 cm  

• wym. przegródki na kubek 12 x 12 x 15 cm  

• szer. zaczepu na ręczniki 23-31 cm 

• wym. 76 x 12.5 x 46.5 

 

 
Połeczka na 4 kubeczki          119,90 zł. 
Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu. 

Zawiera miejsce na 4 kubeczki z akcesoriami.  

• wym. 31 x 15,2 x 46,4 cm 

 

 
Półeczka na kubeczki C           359,90 zł. 

Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu.  

Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami.  

Cena samej półki (bez wyposażenia) 

• wym. 150 x 15,2 x 46,4 cm 

 

  
Stolik na 26 kubeczków i ręczniki                     1.399,90 zł. 

Mobilny stolik do przechowywania kubeczków i ręczników. Blat i półka wykonane  

z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec stolika ze sklejki brzozowej, lakierowanej  

o gr. 18 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej proszkowo.  

Kółka są wyposażone w hamulce.  

• wym. 86 x 53 x 65 cm 
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LEŻAKI  PRZEDSZKOLNE: 
 

 

   
- Łóżeczko drewniane przedszkolne    1200 x 560  x 80  499,90 zł. 

po rozłożeniu wys. 220 

Składana leżanka: na drewnianym stelażu z piankowym materacem o grubości 8 cm  

jest obszyta kolorową tkaniną odporną na przemakanie i plamy. 

 

   

  
- Łóżeczko 1  niebieskie     1325 x 590 x 12             199,90 zł.  

- Łóżeczko 2  niebieskie     1340 x 600 x 15  199,90 zł.  

- Łóżeczko 3   inne kolory     1340 x 600 x 15  199,90 zł. 

Wygodne, ergonomiczne, kolorowe łóżeczko z tkaniną przepuszczającą  powietrze 

doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. 

Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala  

na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. 

Nowa propozycja łóżeczek w 4 kolorach: niebieski, żółty, zielonym, czerwonym.  

Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek 

 

 
- Nóżki do łóżeczek              69,90 zł.  

Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają zwiększenie wysokości o 10 cm.  

• 4 szt. 

W kolorze do wyboru: niebieski, czerwony, zielony, żółty  

 
- Materac dla malucha do spania           199,90 zł.  

Pokrowiec z 2 rodzajów tkanin: jedna strona z bawełny (zielona), druga z tkaniny  

PCV (żółta).  

• wym. 120 x 60 x 7 cm 
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- Materac dla malucha do spania            

Materace z pianki pokryte bawełną (część niebieska) i trwałą tkaniną PCV (część czerwona),  

atwą do utrzymania w czystości. 

                materac 120  wym. 120 x 60 x 8 cm   199,90 zł.  

     materac 130  wym. 130 x 60 x 8 cm   229,90 zł. 

                materac 140  wym. 140 x 60 x 8 cm   249,90 zł. 

materac 150  wym. 150 x 60 x 8 cm   269,90 zł. 

materac 160  wym. 160 x 60 x 8 cm   289,90 zł. 

 

 

 

REGAŁY NA POŚCIEL I LEŻACZKI: 
 

       
- Regał do przechowywania pościeli   

- 15 schowków   1456 x 912 x 380  1.077,48 zł.  

Regał gotowy do postawienia (nie wymaga montażu) w kolorze buk (inne kolory za dopłatą) 

Za dopłatą 31.00 zł. z kolorową obrzeżówką.  

Ta szafka gotowa do postawienia – nie podlega ofercie z transportem gratis cała Polska   

 

 
- Szafka na pościel                        1.699,90 zł.   
Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli.  

• wym. 142,5 x 45 x 200,5 cm 

Szafka do samodzielnego montażu. 
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- Szafka na pościel mała                      999,90 zł.   
Szafa przystosowana do przechowywania 15 kompletów pościeli.  

• wym. 142,5 x 45 x 104 cm 

Szafka do samodzielnego montażu. 
  

 

 
- Szafka na pościel i 8 materacy                     1.999,90 zł.   
Szafa przystosowana do przechowywania materacy i pościeli.  

• wym. 92,2 x 66 x 211,2 cm 
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WÓZKI DO LEŻACZKÓW: 
 

 

 
 

- Wózek do łóżeczka         199,90 zł.   
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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 

 
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 kwietnia 2023 r.      

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
 

 
 

 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
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