
  

 
 

OFERTA - REGAŁY I SEGMENTY  
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 

PRODUCENT  G   STRONA  2 

 

Cały asortyment 

transport gratis cała Polska przy zamówieniu 

za minimum 1.000 zł. brutto 

 
 
 
PRODUCENT  F STRONA  20 

    

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 

 

Mebelki przedstawione w tej ofercie są dostarczane  

w paczkach i są do samodzielnego montażu.  
 

 
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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              R E G A L I K I     I     S E G M E N T Y  

 

 

D O     S A M O D Z I E L N E G O    M O N T A Ż U 
     

              

PRODUCENT  G  
 

Większość asortymentu POSIADA CERTYFIKATY 

 
KĄCIKI  

 

 
Domkowo - Szafka z kontenerami EX                                                                                           774,40 zł. 

Domkowo - moduły do tworzenia aranżacji meblowych dzielących przestrzeń. 

Wym.: wys. 65 x szer. 120 x gł. 42 cm 

  
Biblioteczka "Miś"                                                                                                                          707,70 zł. 

Przyciągający wzrok wizerunek przytulnego misia, potęgowany nie tylko przez dobór  

stonowanych odcieni brązu, ale także zaokrąglone krawędzie płyty, z której wykonane 

 są boki mebelka. Stanowi on atrakcyjne dopełnienie każdej aranżacji sali, przy  

jednoczesnym zachowaniu jej funkcjonalności! Różnego przekroju półeczki,  

umożliwiają przechowywanie wielu książek, bez względu na ich wielkość.  

Wymiary: 82 x 73 x 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Biblioteczka z siedziskiem           671,80 zł. 
Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na eksponowanie książek, gier i pomocy  

edukacyjnych. Konstrukcja z klonowej płyty wiórowej. 

Miękka pufa zapewnia miejsce do siedzenia 

W zestawie znajduje się piankowe siedzisko. 

Wym:  wys. 82 x szer. 151 x gł. 34 cm       

 
 

 
Teatrzyk wielofunkcyjny           922,90 zł. 

Teatrzyk wykonany ze sklejki może też po odwróceniu być sklepikiem. Zabawa w teatr  

rozwija inteligencje emocjonalną, pozwala pokonać bariery w komunikacji, zachęca do  

wyrażania uczuć i myśli, integruje grupę. Po stronie sklepiku znajduje się 6 przegródek  

oraz dwie szufladki np. na pieniążki. 

Wym.: 110 x 100 cm. 

            

 
Mały stragan            769,90 zł.  

Wesoły mebelek do zabaw iluzyjnych. Niezastąpiony jako element interesującej  

aranżacji szkolnych lub przedszkolnych wnętrz oraz fragment scenografii np. do  

inscenizacji tak lubianego przez dzieci i dydaktyków wiersza o przekomarzających  

się warzywach. Mebelek posiada daszek, trzy półki na towary oraz specjalne  

uchwyty pozwalające na przenoszenie go w dowolnie wybrane miejsce. 

Wym.: wys. 116 x szer. 83 x gł. 77 cm 
 

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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Kuchnia – mikrofalówka          519,90 zł.  

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm 

 
Kuchnia – kuchenka           566,80 zł.  

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm 

 

 

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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Kuchnia – zlewozmywak           663,50 zł.  

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm 

 

 

Seria mebli (klon): 

 
Szafka mała z drzwiczkami NV         279,90 zł. 

Zamykany regał z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami. Posiada wygodny  

i estetyczny uchwyt, wykonana jest z materiałów których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 40 x gł. 40 cm  

 
Regał mały NV           219,90 zł. 

Prosty, otwarty regał z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami.  

Wykonany jest z materiałów których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 40 x gł. 40 cm 

 

 

 
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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Regał niski NV           335,80 zł. 

Regał wykonany z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami, wykonany z  

materiałów których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Regał szeroki NV           407,50 zł. 

Regał z regulowanymi półkami na dole, wyżej otwarta stała półka, wykonany jest z 

 materiałów, których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafa NV4            567,40 zł. 

Szafa otwarta wykonana z płyty wiórowej w kolorze klonu, posiada 4 pojemne półki z  

czego 2 są regulowane. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

   
Szafa NV2             554,50 zł. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klonu, zamykana na kluczyk,  

wyposażona w regulowane półki, posiada wygodny i estetyczny uchwyt oraz zamek na kluczyk. 

Wym.: wys. 182 x szer. 40 x gł. 42 cm  

 

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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Szafa NV3            819,40 zł. 

Szafa w kolorze klon z dwoma podwójnymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk,  

wyposażona w wygodne i estetyczne uchwyty. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafa NV1             918,20 zł. 

Szafa zamykana na kluczyk, z dwoma podwójnymi drzwiczkami, wyposażona w regulowane  

półki, korpus posiada estetyczne metalowe uchwyty, wykonany jest z płyty w kolorze klonu. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafa NV5            971,20 zł. 

Szafa wyposażona w 3 pojemne szuflady z wygodnymi i estetycznymi uchwytami oraz  

2 pojemne półki. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 

 

 

 

 

 

 

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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Szafa NV6                    1.034,40 zł. 

Szafa w kolorze klon, wyposażona w 3 pojemne szuflady oraz zamykane podwójne  

drzwiczki z wygodnymi i estetycznymi uchwytami. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafa NV7                     1.138,90 zł. 

Szafa wyposażone w 3 pojemne szuflady oraz zamykane podwójne drzwiczki z  

hartowanym satynowym szkłem. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

     
Szafa na ubrania NV9          816,10 zł. 

Szafa ubraniowa w kolorze klon, posiada 2 półki oraz 2 drążki na wieszaki. Szafa ma  

wygodne i estetyczne uchwyty i jest zamykana na klucz. 

Wym.: wys. 182 x szer. 100 x gł. 42 cm 

 
Szafka szeroka z drzwiczkami NV         505,90 zł. 

Szafka z dwoma regulowanymi półkami, zamykana podwójnymi drzwiczkami,  

wykonana z materiałów, których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

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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Szafa RB6                    1.093,90 zł. 

Szafka posiada 10 przegród zamykanych drzwiczkami z metalowym uchwytem oraz  

zamkiem na kluczyk. 

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm 

 
Szafka niska z drzwiczkami NV         472,90 zł. 

Szafka wykonana z płyty w kolorze klonu z dwoma regulowanymi półkami, zamykana  

podwójnymi drzwiczkami, powierzchnia szafki jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafka szeroka z 4 szufladami NV         682,40 zł. 

Szafka z czterema szerokimi szufladami, wykonana z materiałów, których powierzchnia  

jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafka szeroka z 8 szufladami NV                 1.115,00 zł. 

Szafka z ośmioma szufladami, wyposażona w duże, wygodne i estetyczne uchwyty,  

wykonana z materiałów, których powierzchnia jest łatwa do pielęgnacji. 

Wym.: wys. 111 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 

 

 

 

 

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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Regały Feria  
Wygodne regały w klonowej kolorystyce, do których można dobrać kolorowe drzwiczki,  

pozostawić w wersji „otwartej” lub stworzyć aranżację przeplatając regały zamknięte z otwartymi. 

Jedynym ograniczeniem jest dostępna przestrzeń oraz ilość miejsca potrzebna do przechowywania.  

Cztery wysokości szafeczek oraz możliwość doboru koloru drzwiczek potęgują możliwości  

aranżacyjne z wykorzystaniem naszych szafeczek.  

W ofercie dostępne są 4 wysokości szafek.  
Do szafek proponujemy drzwiczki małe, średnie i duże. 

 
Szafka Feria z półkami mała         344,20 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 
Szafka Feria z półkami średnia         425,70 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 
Szafka Feria z półkami duża         510,50 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu. 

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm 
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Szafka Feria z półkami wysoka         782,60 zł. 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, tył szafki wykonany  

z białej płyty HDF. 

Zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu 

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm 

 

  

Regały Domkowo 
Moduł meblowy, dzięki któremu można stworzyć  ciekawą  wizualnie konstrukcję,  a zarazem w 

efektowny sposób podzielić przestrzeń przedszkolną z myślą o zachowaniu jej funkcjonalności.  

Wystarczy zestawić go z innymi modułami z tej serii, żeby uzyskać ciekawy, innowatorski efekt  

aranżacji pomieszczenia. 

  
Domkowo – moduł wysoki A                   947,80 zł. 

Wym.: 155 x 120 x 42cm 

  
Domkowo – moduł wysoki B         947,80 zł. 

Wym.: 155 x 120 x 42cm 
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Domkowo – moduł pomarańczowy, zielony i żółty   cena za 1 sztukę wybranego koloru 302,00 zł. 

Wym.: 65 x 60 x 42cm 

 
Domkowo – moduł zielony          302,00 zł. 

Wym.: 65 x 60 x 42cm 

 
Domkowo – moduł żółty podwójny        496,60 zł. 

Wym.: 65 x 120 x 42cm 

 
Domkowo – moduł narożny         209,70 zł. 

Wym.: 65 x 40 x 40cm 

 
Domkowo – moduł niebieski         354,60 zł. 

Wym.: 95 x 60 x 42cm 

 
Domkowo – moduł z kontenerami         774,40 zł. 

Wym.: 65 x 120 x 42cm 

 

 

 

 

 

 

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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ZESTAWY MEBLOWE 

 

        

Zestaw Misie                    3.155,10 zł. 
Zestaw składa się z 4 szafek. Korpusy wykonane z płyty wiórowej w kolorze klon,  

fronty są z lakierowanego MDF-u oraz frezowane aplikacje. 

Wym.: wys. 152 x szer. 308 x gł. 40 cm 
 

 

  

Biblioteczka Miś                  707,70 zł. / 1 sztuka  

Atrakcyjne dopełnienie każdej aranżacji sali, przy jednoczesnym zachowaniu jej  

funkcjonalności! 

Biblioteczka, półeczki oraz funkcjonalna szafka w jednym! 

Wym.: 82 x 73 x 50 cm 

 

  
Zestaw wesołe misie                   797,70 zł. / komplet 
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Zestaw łąka                     4.119,80 zł. 

Zestaw składa się z 5 szafek. Korpusy wykonane z płyty wiórowej w kolorze klon,  

fronty są z lakierowanego MDF-u oraz frezowane aplikacje. 

Wym.: wys. 140 x szer. 358 x gł. 43 cm 

 

 

 

 
 

 

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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Zestaw Rybka            

W zestawie:  

- 1 x szafka rybka B  

- 1 x szafka rybka C  

- 1 x szafka rybka D  

- 1 x szafka rybka G  

Wym. zestawu wys. 200 cm szer. 260 cm gł. 44 cm 

 

 
Szafka Rybka B standard          659,90 zł. 

Wym.: wys. 94 x szer. 60 x gł. 40 cm 

 
Szafka Rybka G standard          726,90 zł. 

Wym.: wys. 200 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
 

 

 

 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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Szafka Rybka D standard          593,90 zł. 

Wym.: wys. 132 x szer. 40 x gł. 40 cm 

 
Szafka Rybka C standard          507,90 zł. 

Wym.: wys. 94 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 z 32 

 

 

 

   
Zestaw Ołówek                     3.721,90 zł.  

Zestaw Ołówek wykonany z płyty wiórowej z frontami z malowanego MDF. 

W zestawie: 

- 1 x szafka ołówek A 

- 1 x szafka ołówek C 

- 1 x szafka ołówek D 

- 1 x szafka ołówek E 

- 1 x szafka ołówek G 

Wym.: wys. 200 cm x szer. 380 cm x gł. 44 cm 

 

 

W sprzedaży także na sztuki: 

 

 
Szafka ołówek A standard          792,90 zł. 

Wym.: wys. 88 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafka ołówek C standard          659,90 zł. 

Wym.: wys. 85 x szer. 80 x gł. 40 cm 
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Szafka ołówek G standard          792,90 zł. 

Wym.: wys. 200 x szer. 80 x gł. 40 cm 

 
Szafa do zestawu ołówek standard                  1.056,90 zł. 

Wym.: wys. 200 x szer. 100 x gł. 40 cm 

 

 

 
Zestaw mebli TIR lewy lub prawy         4.229,40 zł. 

Przednia część kabiny wykonana z 16 mm płyty mdf, Biały regał z 18 mm płyty  

wiórowej laminowanej, posiadającej atest higieniczny, potwierdzający klasę higieny E1.  

Boki kabiny wykonane z 16 mm trwałej sklejki. Siedzenie w kabinie wykonane z miękkiej pianki 

poliuretanowej, obszytej materiałem skóropodobnym. Powierzchnia ma podwyższoną odporność na 

ścieranie, jest także odporna  na działanie promieni UV. 

Zestaw musi być zamocowany do ściany. 

Wym.: wys. 160 x szer. 244 x gł. 100 cm 

 

 

 

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 19 z 32 

 

 

 

  
Regał do zestawu meblowego Tir                                                                                                   528,90 zł. 

Pojemny regał do zestawu TIR 

Regał wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada 3 pojemne półki do  

przechowywania. 

Uwaga! Regał musi być montowany do ściany! 

Wym.: wys. 140,5 x szer. 83 x gł. 50 cm 

 
Szuflada z kołami do zestawu meblowego Tir                                                                               462,90 zł. 

Pojemna szuflada wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z lakierowanej 

płyty mdf. 

Wym.: wys. 36,5 x szer. 78 x gł. 47 cm 

 
Szuflada do zestawu meblowego Tir                                                                                               395,90 zł. 

Wym.: wys. 36,5 x szer. 78 x gł. 47 cm 

 

 

Mebelki przedstawione w tej ofercie są dostarczane  

w paczkach i są do samodzielnego montażu.  
(nasza firma może wykonać montaż odpłatnie – cena ustalana jest indywidualnie) 
 

 

 

 

 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
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PRODUCENT  F  
 

KĄCIKI  

 
Mobilna szafka z półką do kącików M        499,90 zł.  
Szafka może być ustawiana w dowolnym miejscu sali, dzięki kółkom łatwo przesunąć ją  

w inne miejsce.  

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 61,4 cm 

 
Multi kącik            759,90 zł.  

Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do zabaw w sklep  

bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do  

przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów  

niezbędnych do zabawy w sklep.  

• wym. 115 x 80 x 165 cm 

 
Kącik miasto                                           599,90 zł. 

Dwustronna szafka z aplikacją miasta wykonaną ze sklejki lakierowanej z 4-kolorowymi  

pojemnikami na kółkach. Blat z płyty MDF imituje jezdnię i zapewnia doskonałe miejsce  

do zabaw. Kącik przeznaczony dla najmłodszych dzieci.  

• wym. 96 x 62 x 64 cm 

 
Kuchenka Hani           659,90 zł.  

Kącik zabaw Hani składa się z dwukomorowej lodówki, kuchenki, pralki, zlewozmywaka,  

szafki z szufladą i mikrofalówką. Każdy z elementów sprzedawany jest osobno, co  

umożliwia zbudowanie swojej własnej kombinacji. Wykonany z płyty laminowanej i 

kolorowej płyty MDF. 

• wys. blatu 50,5 cm  

• wym. 53 x 33,2 x 68,6 cm 
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Pralka Hani               499,90 zł.  

Kącik zabaw Hani składa się z dwukomorowej lodówki, kuchenki, pralki, zlewozmywaka,  

szafki z szufladą i mikrofalówką. Każdy z elementów sprzedawany jest osobno, co umożliwia  

zbudowanie swojej własnej kombinacji. Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. 

• wys. blatu 50,5 cm  

• wym. 38 x 33,2 x 63 cm 

 
Lodówka Hani              599,90 zł. 

Kącik zabaw Hani składa się z dwukomorowej lodówki, kuchenki, pralki, zlewozmywaka,  

szafki z szufladą i mikrofalówką. Każdy z elementów sprzedawany jest osobno, co umożliwia  

zbudowanie swojej własnej kombinacji. Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. 

• wym. 38 x 33,2 x 100 cm 

 
Szafka z mikrofalką Hani          739,90 zł. 

Kącik zabaw Hani składa się z dwukomorowej lodówki, kuchenki, pralki, zlewozmywaka,  

szafki z szufladą i mikrofalówką. Każdy z elementów sprzedawany jest osobno, co umożliwia  

zbudowanie swojej własnej kombinacji. Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. 

• wys. blatu 50,5 cm  

• wym. 38 x 33,2 x 74 cm 

 
Kącik Zosi                                  1.799,90 zł.  

Kącik wykonany jest z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach. Zestaw składa  

się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej,  

w której znajduje się pralka oraz kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. Kącik jest  

bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. Jest przestrzenny  

i wielofunkcyjny. Dzieci uczą się zabawy w grupie z podziałem na role. Sprzedawany  

bez wyposażenia.  

• wym. 96 (po wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 (94 z aplikacją) cm  

• wym. modułu 70,5 x 35 x 58 cm 
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MEBELKI FLEXI  

 

 
Zestaw Flexi 1                         1.579,30 zł.   

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm.  

• Pojemnik - naturalny z okienkiem, 6 szt. 

 
Zestaw Flexi 5                     2.658,70 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

• Pojemnik naturalny, 4 szt.  

• Pojemnik naturalny z okienkiem, 8 szt. 

  
Szafka z 3 półkami D na kółkach         699,90 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

   
Zestaw Flexi 6                    3.775,50 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

• Naturalna szuflada, 24 szt. 

    
Zestaw Flexi 8                    2.682,70 zł.  

Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

• Pojemnik naturalny z okienkiem, 12 szt.  

   
Szafka z 3 półkami D na cokole         659,90 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 
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Zestaw Flexi 20                    2.708,80 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm 

• Pojemnik naturalny, 12 szt.  

 
Zestaw Flexi 23                    2.869,50 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawki  

• wym. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm 

• wym. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm 

• Drzwiczki do szafki z półkami M - brzozowe, 1 para  

• Drzwiczki do szafki z półkami D - brzozowe, 1 para 

 
Zestaw Flexi 25                    2.119,60 zł.  

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.  

• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 

Nadstawki  

• wym. 89,1 x 41,5 x 115,9 cm 

• Drzwiczki do nadstawki XL - brzozowe, 1 para  

• Drzwiczki do szafki z półkami D - brzozowe, 1 para 
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MEBELKI KOLEKCJA MIŚ 

 
Szafka z misiem i ulem          799,90 zł.  

• wym. 95 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm)  

• 1 półka 

 
Szafka z misiem i jego miodkiem         599,90 zł.  

• wym. 95 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm)  

• 1 półka 

 

 
Szafka z misiem w balonie          799,90 zł.  

• wym. 95 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm)  

• 1 półka 

 
Szafka z misiem na łące          799,90 zł.  

• wym. 95 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm)  

• 1 półka 

 
Szafka ze śpiącym misiem          799,90 zł.  

• wym. 75 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm)  

• 1 półka 
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Komoda z pszczółkami          699,90 zł.  

• wym. 75 x 40 x 80 cm (+ cokół o wys. 6,7 cm i aplikacja o wys. 13,5 cm)  

• 2 półki 

 

 

 

 

MEBELKI KOLEKCJA BAJKOWA 
*pojemniki z tkaniny lub drewna do szafek na pojemniki sprzedawane osobno 

 
Zestaw pałac laminowany          3.599,90 zł. 

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami  

wykonanymi z kolorowej płyty MDF, laminowanej lub lakierowanej.  

• wys. najwyższego elementu 2,16 m 

• długość zestawu: 3,45 m 
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MEBELKI Z KOLEKCJI KLASYCZNEJ 

 

  
Przegródki do półki           109,90 zł. 

Przegródki dostosowane wymiarem do półki wiszącej zwiększają jej funkcjonalność. 

 • wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV 

 • wym. 79,9 x 39,8 x 24,1 cm 

 

   
Pojemnik na książki           699,90 zł. 
Pojemnik wyposażony w 3 półki z przegródkami. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji  

buku, z kolorowymi elementami z płyty wiórowej.  

• wym. 74 x 40 x 70 cm 

 

 
Szafka wisząca           499,90 zł. 
Szafka pozwala na umieszczanie pomocy, gier itp. poza zasięgiem dzieci.  

Do zawieszenia na ścianie.  

• wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV  

• wym. 83,6 x 35 x 40 cm 

 

  
Ławeczka do biblioteczki          199,90 zł. 
Doskonale komponuje się z biblioteczką wiszącą. Konstrukcja ławeczki pozwala  

umieścić pod nią 2 pojemniki na kółkach w wybranym kolorze  

*(sprzedawane osobno). Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku.  

• wym. 70 x 40 x 35 cm 

 

 
Pojemniki Plexi na kółkach          149,90 zł. 
2 sztuki 
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Biblioteczka stojąca           399,90 zł. 
Biblioteczki z 3 poziomami półeczek, do eksponowania książek. Wykonane z płyty wiórowej  

w tonacji buku, z kolorowymi elementami. Można do nich dołączyć 2 pojemniki zwiększające 

powierzchnię do przechowywania gier i książek.  

• wym. 73,6 x 40 x 121 cm 

*Pojemniki sprzedawane osobno, w 4 kolorach do wyboru.  

 

 
Pojemniki Plexi na kółkach          149,90 zł. 
2 sztuki 

 

 
Szafka na formaty A3          399,90 zł. 

Szafka do przechowywania prac i papierów o formatach do A3.  

• wym. 48,5 x 33 x 80,5 cm  

• odstęp między półkami: 6,5 cm. 

 

   
Szafka na wyprawkę          499,90 zł. 

Szafka przeznaczona do przechowywania wyprawek plastycznych. Posiada półki na papiery  

i kredki, szufladę na drobne akcesoria, boczne kieszenie na kleje, farby oraz bibułę. 

• wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV  

• wym. 72 (+ 17 cm boczne półeczki) x 40 x 87,6 cm • odstęp między półkami: 8 cm. 
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Szafka plastyczna           499,90 zł. 

Funkcjonalna szafka na artykuły plastyczne. W dolnej części z drzwiczkami zamontowana półka.  

Górna część pozwala na przechowywanie farb, pędzelków i innych materiałów, które pozostają  

łatwo dostępne dla dzieci. Kieszeń boczna służy do przechowywania rolek papierów, bibuł itp. 

• wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV  

• wym. 83,8 (+12 cm boczne półeczki) x 40 x 80 cm 

 
 

Mebelki przedstawione w tej ofercie są dostarczane  

w paczkach i są do samodzielnego montażu.  
(nasza firma może wykonać montaż odpłatnie – cena ustalana jest indywidualnie) 
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Wzory kolorów płyty meblowej, stosowanej  

 przy kolekcji Flexi 
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Wzory kolorów płyty meblowej, stosowanej  

przy kolekcji bajkowej 

  
 
 

  Wzory kolorów płyty meblowej, stosowanej  

   przy kolekcji klasycznej 
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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. 

 

 

 
*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. 

 

Cały asortyment  

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 kwietnia 2023 r.       

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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