OFERTA
SIEDZISKA DLA MŁODSZYCH
SPIS TREŚCI:
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA

2 – PUFKI
5 – WYPOCZYNEK
9 – PODUCHY
14 – BUJAKI

Oferta z transportem gratis cała Polska:
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA

19 – PUFKI
32 – WYPOCZYNEK
39 – PODUCHY
41 – BUJAKI

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.

Asortyment ze strony 19 - 42
transport gratis cała Polska przy zamówieniu
za minimum 1.000 zł. brutto
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

SIEDZISKA DLA DZIECI

- Zestaw kształtek PUFY I STOLIK OKRĄGŁY (g)
1.572,00 zł.
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości. Zestaw
jest typowym kącikiem wypoczynkowym. Z brył można również ułożyć wiele ciekawych
kombinacji. Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Zestaw kształtek WYPOCZYNEK(g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Zestaw jest typowym kącikiem wypoczynkowym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

1.858,00 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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- Zestaw puf KWIATKI z aplikacjami – 4 sztuki (g)
Są to miękkie, stabilne pufy, na których można wygodnie usiąść. Pufy wykonane są
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Dodatkowo pufy posiadają doszyte aplikacje elementy symbolizujące kwiatki.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 30 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

882,00 zł.

- Pufa ZWIERZĄTKO z aplikacjami (g)
393,00 zł. / 1 szt.
Jest to miękka, stabilna pufa, na której można usiąść. Pufa wykonana jest z miękkiej pianki,
obszytej skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada naszyte aplikacje
i elementy symbolizujące zwierzę.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- Pufa ZWIERZĄTKO z aplikacjami i ODGŁOSAMI (g)
Jest to miękka, stabilna pufa. Wykonana jest z miękkiej pianki, obszytej
skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada naszyte aplikacje
i elementy symbolizujące zwierzę.
Przyciśnięcie elementu oznaczonego nutą wywołuje dźwięk zwierzątka.
Wykonywana jest w rozmiarze:
162-B
Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Ceny z VAT
429,00 zł. / 1 szt.

- Zestaw pufy KOLOROWE I KROPKI z aplikacjami – 7 sztuk (g)
1.950,00 zł.
Jest to miękka, stabilna pufa, na której można usiąść. Pufa wykonana jest z miękkiej pianki,
obszytej skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada naszyte aplikacje
i elementy symbolizujące zwierzę.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Kostka ZWIERZĄTKO z aplikacjami (g)
440,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna pufa w kształcie kostki z naszytymi różnymi aplikacjami symbolizujące
zwierzątko. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.
Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, umożliwia odpoczynek
po intensywnej zabawie.
Kostka ma wymiary: 25 x 48 x 48 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

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
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Strona 4 z 44

Ceny z VAT

- Zestaw kształtek POCIĄG z aplikacjami – 6 sztuk (g)
2.000,00 zł.
Zestaw kształtek "POCIĄG" składa się z 6 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wymiary: 40 x 60 x 250 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Zestaw „PUFY MATEMATYCZNE” - 10 sztuk (g)
Zestaw "PUFY MATEMATYCZNE" zawiera 10 wielokolorowych, miękkich
brył-klocków o jednakowych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjnych, dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dodawania i odejmowania nadrukowanych na pufach cyfr
a także poznawanie liczb.
Pufy mają wymiary: Ø 30 x 15 cm.

1.181,00 zł.

WYPOCZYNEK:

- Sofa 1 (g)
Sofa 1-osobowa 40 x 65 x 85
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

650,00 zł.
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- Sofa 2 (g)
Sofa 2-osobowa 40 x 65 x 125
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

867,00 zł.

- Sofa 3 (g)
Sofa 3-osobowa 40 x 65 x 165
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

1.014,00 zł.

- Sofa 4 NAROŻNA (g)
Sofa 5-osobowa 65 x 143 x 143 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

1.579,00 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
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- Sofa składana + 3 (g)
Sofa 40÷130 x 55 x 110 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

868,00 zł.

Sofa z aplikacjami (g)
Sofa 2-osobowa 40 x 65 x 125 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

1.050,00 zł.

- Zestaw – 2 FOTELIK + STOLIK (g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 50 x 50 x 80 cm
Części składowe:
30 x 30 x 60 cm – 1 szt.
40 x 30 x 50 cm – 2 szt.

1.150,00 zł.
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Fotelik z aplikacją (g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Surowce użyte do ich produkcji, cechują żywe i atrakcyjne kolory, a ich wielobarwność
i aplikacje z pewnością działają zachęcająco do wesołych zabaw.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
wymiary: 40 x 50 x 50 cm
wycięcie: 30 x 30 cm

558,00 zł. / 1 szt.

Fotelik kostka (g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
wymiary: 40 x 50 x 50 cm
wycięcie: 30 x 30 cm

454,00 zł.

- FOTELIK (g)
70 x 40 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie fotelika wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Fotelik wykonany jest z kolorowego skaju, łatwego do
utrzymania w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także
umożliwia odpoczynek po intensywnej zabawie.

272,00 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
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- Zestaw LEŻANKA (g)
Zestaw "LEŻANKA SKŁADANA" składa się z kolorowych, miękkich brył o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytej skajem. Zestaw służy do wypoczynku lub
po złożeniu jako stolik-kostka.
Posiada następujące wymiary: 200 x 70 x 60 cm
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 120 x 70 x 60 cm.

2.028,00 zł.

PODUCHY:

- Poducha OKRĄGŁA (g)
507,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 80 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Poducha GRUSZKA siedzisko średnie (g)
253,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 60 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
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e-mail: zapytania@bismw.com.pl
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- Poducha GRUSZKA siedzisko wysokie (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 60 x 80 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Poducha GRUSZKA DUŻA (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie gruszki wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości.
Poducha ma wymiary: Ø 100 x 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

337,00 zł.

399,00 zł.

Poducha GRUSZKA APLIKACJE (g)
707,00 zł.
Miękka i wygodna poducha w kształcie gruszki wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Dodatkowym atutem zachęcającym do zabawy jest to, ze pufy mają ciekawe aplikacje.
Poducha ma wymiary: Ø 100 x 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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Poducha gruszka z aplikacją UŚMIECH (g)
285,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Poducha gruszka z aplikacją ZWIERZĄTKA (g)
296,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów

Poducha gruszka GROSZKI (g)
195,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów

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
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www.bismw.com.pl
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- PODUCHA (g)
54,00 zł. / 1 szt.
40 x 40 x 10 cm
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

- Poducha KWIATEK (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie kwiatka, wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Duża ø 110 x 30
Mała ø 50 x 20

399,00 zł.
228,00 zł.

- Poducha MOTYL (g)
50 x 40 x 10 cm
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

97,00 zł.

- Poducha SŁONECZKO (g)
ø 40 x 40
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

98,00 zł.
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- Poducha KROKODYL (g)
95 x 40 x 15
Miękka i wygodna poducha w kształcie krokodyla wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

98,00 zł.

- Poducha FOKA (g)
98,00 zł.
75 x 50 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie foki wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem.
Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

- Poducha ŻÓŁW (g)
98,00 zł.
85 x 50 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie żółwia wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem.
Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

Poducha HIPOPOTAM (g)
268,00 zł.
60 x 50 x 50
Miękka i wygodna poducha w kształcie głowy hipopotama wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest odpornej na ścieranie skóry ekologicznej, łatwej do utrzymania w czystości
(skaju).

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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- Siedzisko BANAN (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie banana wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości.
Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia odpoczynek
po intensywnej zabawie.
Banan ma wymiary: 90 x 30 x 25 cm

242,00 zł.

- ŁÓŻKO WODNE (g)
Miękki i bardzo wygodny materac wypełniony granulatem i spełniający zalety łóżka
wodnego. Idealnie dopasowuje się kształtem do osoby leżącej, siedzącej itp.
Może być miejscem zabawy wielu małych dzieci.
Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania w czystości.
"Łóżko Wodne" ma wymiary: 120 x 200 x 20 cm

699,00 zł.

BUJAKI:

1.435,00 zł.

- Bujak AUTKO (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 110 x 150 cm
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- Bujak KABRIOLET (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 60 x 120 cm

858,00 zł.

- Bujak SMOK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 111 x 152 cm

1.600,00 zł.

- Bujak PIESEK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 51 x 62 cm.

504,00 zł.

- Bujak ŻABKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 60 x 70 cm

513,00 zł.
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- Bujak DELFIN (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 45 x 75 cm.

413,00 zł.

- Bujak KOT (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 70 cm.

490,00 zł.

- Bujak ŚLIMAK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 70 cm.

490,00 zł.

- Bujak FOKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 52 x 75 cm.

650,00 zł.
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1.010,00 zł.

- Bujak SAMOLOT (g)
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 105 x 50 x 30 cm. Rozp. skrzydeł: 100 cm

- Bujak KONIK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 100 x 120 cm
30 x 100 x 120 cm

808,00 zł.
1.161,00 zł.

- Bujak HUŚTAWKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 80 x 210 cm

1.670,00 zł.
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- Bujak U (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 60 x 65 cm

536,00 zł.

- Bujak PUZEL (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 85 cm

539,00 zł.

Połączone 4 puzzle tworzą koło, które może być wygodnym siedziskiem.

2.156,00 zł.
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PUFKI:

- Kostka pudrowa z granulatem (n)
- Zestaw 12 pudrowych kostek z granulatem (n)
Wypełnione mieszanką kulek styropianowych oraz rozdrobnionymi elementami
piankowymi, które pod wpływem nacisku przesuwają się względem siebie, dopasowując
się tym samym do kształtu ciała pufa jest niezwykle wygodna.
Kolory do wyboru: różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy,
jasnozielony, zielony, szary, fioletowy, brązowy, turkus.
Wym.: 30 x 30 x 12 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

29,90 zł. / 1 szt.
362,90 zł.

- Zestaw 12 dropsów kolorowych (n)
Pufki wypełnione miękką pianką idealnie sprawdzają się jako niskie siedziska, na których
dzieci mogą odpocząć lub wygodnie uczestniczyć w codziennych zajęciach.
Kolory do wyboru: różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy,
jasnozielony, zielony, szary, fioletowy, brązowy, turkus.
*Stojak sprzedawany oddzielnie
Wym.: śr. 30 cm, wys. 8 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

417,90 zł.
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- Zestaw dropsów pudrowych - 12 sztuk (n)
Pufki wypełnione miękką pianką idealnie sprawdzają się jako niskie siedziska, na których
dzieci mogą odpocząć lub wygodnie uczestniczyć w codziennych zajęciach.
Kolory do wyboru: różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy,
jasnozielony, zielony, szary, fioletowy, brązowy, turkus.
Wym.: śr. 30 cm, wys. 8 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

411,90 zł.

94,90 zł.

- Stojak do pufek (n)
Wykonany z metalu, mieści 10 pufek.
Zapewnia oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.
Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gł. 32 cm

- Pufka MEDITAP (n)
37,90 zł.
Pufka tapicerowana jest doskonałym narzędziem pracy w trakcie zajęć, gdzie dzieci siedząc
na podłodze koncentrują się na tym, co mówi pani. Prosty design nie odwraca dziecięcej uwagi
od tego, co stanowi istotę zajęć, a do tego wygodna, nie zajmująca wiele miejsca, w przyjemnym
kolorze, niezwykle stabilna, a zatem i bezpieczna dla małych użytkowników. Sprawdza się
zarówno w trakcie zabawy, jak i zajęć.
Wewnątrz znajduje się drewniany stelaż, pokryty warstwą pianki.
Kolory do wyboru: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony
Wym.: 26 x 26 x 10 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- Pufy z granulatem małe (n)
98,90 zł. / 1 szt.
Miękkie i wygodne, dla małych i dużych, we wszystkich kolorach tęczy. Wypełniona
mieszanką kulek styropianowych oraz rozdrobnionymi elementami piankowymi, które
pod wpływem nacisku przesuwają się względem siebie, dopasowując się tym samym
do kształtu ciała pufa jest niezwykle wygodna.
Zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego
do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni.
Kolory do wyboru: czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy
Wym.: wys. 40 x szer. 40 x gł. 40 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Siedzisko z granulatem (n)
Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki
czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.
Dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz
nici elastycznych.
Wysoka jakość szycia i łączenia elementów .
Kolory do wyboru: jasnozielony, niebieski, żółty
Wym.: wys. 70 x szer. 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

169,90 zł. / 1 szt.

- Ołówek z pianki (n)
Miękki ołówek , wykonany z pianki pokrytej Meditapem bez ftalanów, pokrowiec
zasuwany wysokiej jakości zamkiem błyskawicznym.
Wym.: dł. 30 x szer. 30 x wys. 90 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony, czerwony
Wyrób nie zawiera ftalanów.

197,90 zł. / 1 szt.
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- Grzybek MUCHOMOREK (n)
169,90 zł.
- Grzybek BOROWIK (n)
169,90 zł.
Kapelusz grzyba wypełniony jest specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu
gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie poduchy nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.
Trzonek grzybka wypełniony jest pianką poliuretanową, zapewniająca miękkość siedziska,
pokrowiec wykonany jest z materiału łatwego do utrzymania
w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni.
Wym.: dł. 60 x szer. 60 x wys. 50 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

197,90 zł.

- Puf tapicerowany (n)
Prostokątne siedzisko z atrakcyjnymi przeszyciami oraz wzmocnionymi szwami jest
bardzo wygodne. Doskonałe do kącików wypoczynkowych, czytelniczych czy też
kącików zabaw. Ponadczasowe kolory doskonale wpisują się zarówno w nowoczesną
aranżację, jak i klasyczny wystrój sali. Drewniana konstrukcja oraz plastikowe nóżki
nadają stabilności kolorowej pufie, zaś obicie pianką - miękkości.
Kolory do wyboru: zielony, pomarańczowy, szary
Wym.: dł. 60 x szer. 30 x wys. 32 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- KWIATEK – zestaw pufek tapicerowanych (n)
Zestaw 7 pufek, które ułożone w okrąg tworzą kolorowy kwiatek z promiennym, żółtym
środkiem. Oryginalne obszycie daje ciekawą wizualnie kompozycję siedzisk - połączenie
barwy szarej z intensywnym kolorem daje przyjemne w odbiorze zestawienie. Wypełnienie
pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia,
drewniany stelaż wewnątrz oraz plastikowe nóżki - wytrzymałość na wszelkiego rodzaju
naciski. Pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej
w dotyku powierzchni.
Wym. pufki: śr. 30 x wys. 8 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

373,90 zł.

- Puf z granulatem duży (n)
Puf z granulatem duży jest bardzo wygodnym siedziskiem, które sprawi radość każdemu
dziecku. Sprawdza się w szkołach, przedszkolach, świetlicach, rozmaitych kącikach, gdzie
dzieci spędzają swój czas. Pokrowiec wypełniony specjalnym mieszanką granulatu oraz
gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim
użytkowaniu. Pokrowiec wykonany jest z materiału łatwego do utrzymania w czystości,
o przyjemnej w dotyku powierzchni.
Wym.: dł. 80 x szer. 80 x wys. 40 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

233,90 zł.

- KWIATEK z granulatem mały (n)
Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu
wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.
Wym.: śr. 60 x wys. 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

142,90 zł.
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- TYGRYS - fotelik granulatowy (n)
Wym.: dł. 60 x szer. 60 x wys. 65 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

239,90 zł.

- ŚWINKA - fotelik granulatowy (n)
Wym.: dł. 60 x szer. 60 x wys. 65 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

239,90 zł.

- ŻABKA - fotelik granulatowy (n)
Wym.: dł. 60 x szer. 60 x wys. 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

239,90 zł.

- ZAJĄC – fotelik granulowany (n)
Wym.: dł. 85 x szer. 80 x wys. 25 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

252,90 zł.
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- ZEBRA – siedzisko (n)
Wykonanie:
- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,
- pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania
w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia się materiału,
- wysoka jakość szycia.
Wym.: 60 x 60 x 34 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

318,90 zł.

- ŻYRAFA – siedzisko (n)
Miękkie i sprężyste siedzisko w postaci żyrafki. Nasycone kolory obszycia, dbałość
o szczegóły charakterystyczne dla tego zwierzątka oraz możliwość wykorzystania
do wszelkich zabaw ruchowych powoduje, że zabawa z taką kształtką piankową
dostarcza wiele frajdy.
Wykonanie:
- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,
- pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej
w dotyku powierzchni,
- precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia się materiału,
- wysoka jakość szycia,
- pokrowiec można zdejmować, dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.
Wym.: wys. 80 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 56 x szer. 34 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

318,90 zł.

- KONIK – siedzisko (n)
289,90 zł.
Siedzisko piankowe w kształcie konia, wykonane z pianki, pokrytej meditapem bez ftalanów.
Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.
Gęstość pianki RG25/50.
Wym.: wys. 60 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 54 x szer. 34 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- SŁOŃ – siedzisko (n)
318,90 zł.
Dzieci niezależnie od wieku, jak i płci uwielbiają zwierzątka. Uczą się ich głosów,
rozpoznawania i naśladowania. Im są starsze, tym coraz więcej na temat danego zwierzątka
chcą wiedzieć. Ciekawą formą przedstawienia jednego z nich jest Słoń – siedzisko.
Siedzisko piankowe w kształcie słonia, wykonane z pianki, pokrytej meditapem bez ftalanów.
Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym. Gęstość pianki RG25/50
Wym.: wys. 55 (wys. siedziska 30 cm) x dl. 79 x szer. 34 cm

- Autko POLICJA (n)
- Autko POGOTOWIE (n)
- Autko STRAŻ POŻARNA (n)
Wygodne siedziska piankowe, które oprócz pełnienia swojej tradycyjnej roli mają za zadanie
w przyjemny sposób przybliżyć i utrwalić numery telefonów alarmowych.
Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

433,90 zł.
433,90 zł.
433,90 zł.

- Zestaw PAWIE OCZKO (n)
Pianka poliuretanowa wypełniająca każdy element jest bardzo lekka, na tyle miękka,
aby wygodnie na niej posiedzieć.
Całość dostarcza niecodziennych wrażeń w trakcie zabawy, przemyślany sposób łączenia
każdej pufki oraz różne wysokości pozwalają tworzyć różnego rodzaju ustawienia.
Bezpieczne lusterka, w którym zaglądający w nie maluch widzi swoje odbicie.
4 elementy o wym.:
dł. 25 x szer. 25 x wys. 6 cm,
dł. 31 x szer. 31 x wys. 10 cm,
dł. 45 x szer. 45 x wys. 15 cm,
dł. 60 x szer. 60 x wys. 20 cm
Wym. rozłożonego zestawu: dł. 135 x szer. 60 x wys. 20 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

505,90 zł.
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229,90 zł.

- Pufa z granulatem paszcza krokodyla (n)
pufka Paszcza Wym.: wys. 80 x szer. 50 x gł. 85 cm

- Zestaw piankowy – TĘCZA (n)
604,90 zł.
Zestaw kolorowych, piankowych siedzisk to niezwykle funkcjonalny mebel może być zwykłą
sofką, a po wyciągnięciu pianek służy za komplet siedzisk dla dzieci.
W zestawie aż dziesięć wygodnych pufek w tęczowych kolorach.
Wym. pufek: wys. 10 x szer 30 x dł. 30 cm
Wym. sofy: wys. 43 x szer. 108 x gł. 40 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Zestaw siedzisk PSZCZÓŁKA (n)
714,90 zł.
Zestaw klocków piankowych – siedzisk, które zachwycają swoim wyglądem. Stylizowane
na pszczele barcie oraz pszczółki, w przyjemnych kolorach, rozmiarach adekwatnych do wzrostu
maluchów są atrakcyjnym uzupełnieniem każdej przestrzeni aranżowanej z myślą o dzieciach.
W zestawie 1 stolik i 4 pufki.
Wym. pufek: dł. 30 x szer. 30 x wys. 20 cm
Wym. stolika: dł. 60 x szer. 60 x wys. 30 cm
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- Zestaw STOLIK + 4 SIEDZISKA 3/4 koła (n)
Idealny do kącików zabaw. Wykonany z nieodkształcającej się, wyjątkowo trwałej pianki
obszytej miłym w dotyku zdejmowanym pokrowcem z meditapu.
Wym. stolika: wys. 40 x szer. 60 x gł. 60 cm
Wym. siedzisk: wys. 25 x szer. 50 x głęb. 50 cm

- Zestaw SŁONECZNY (n)
Zestaw składa się z 4 elementów
Wymiary:
Fotelik:
Wysokość: 60 cm
Szerokość: 40 cm
Głębokość: 45 cm
Sofa krótka:
Wysokość: 60 cm.
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 45 cm.
Sofa długa:
Wysokość: 60 cm
Szerokość: 120 cm
Głębokość: 45 cm
Stolik:
Wysokość: 30 cm
Średnica: ø 45 cm

989,90 zł.

1.209,90 zł.
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- Zestaw klocków piankowych BIEDRONKA (n)
- Pufka kwiatek z zestawu BIEDRONKA (n)
W skład zestawu wchodzą:
- pufa: śr. 30 x 30 cm. szt. 4
- belka długa biedronka 30 x 30 x 120 cm. szt. 2
- półwalec mały biedronka śr 30 x szer. 30 x dł. 60 cm. szt. 1
- duże półkole biedronka szer. 120 x wys 60 x gł 30 cm. szt. 1
Elementy wykonane zostały z pianki, która jest odporna na deformacje i trwała. Na zewnątrz
natomiast każdy z nich posiada pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny.
Komplet prosty do utrzymania w czystości, kolorowy i inspirujący.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

1.209,90 zł.
92,90 zł.

- Zestaw piankowy – KROKUS (n)
Niezwykły sześciokąt złożony z piankowych ścianek obszytych skadenem, zestaw składa
się z 5 elementów z oparciem, koła w środku oraz części służącej za wejście.
Wym.: wys. 54, śred. 157 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

1.896,90 zł.

299,90 zł.

- Pufa KROWA (bm)
Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach, wykonane z pianki, z pokrowcem z trwałej
tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- Pufa PIES (bm)
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

299,90 zł.

- Pufa KOT (bm)
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

299,90 zł.

- Pufa BIEDRONKA (bm)
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

299,90 zł.

- Pufa MYSZKA (bm)
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

299,90 zł.
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1.159,90 zł.

- Pufy KWIATEK (bm)
6-częściowy, kolorowy zestaw kształtek do zabawy i wypoczynku. Można go składać w
dowolny sposób, doskonale posłuży jako stoliczek z siedziskami - półkolami. Elementy
obszyte trwałą tkaniną PCV , łatwą do utrzymania w czystości.
• duże koło o śr. 100 cm i wys. 20 cm
• 5 półkoli o wym. 60 x 30 x 20 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Piankowe AUTO (bm)
1.199,90 zł.
8-częściowy zestaw pianek (w tym 4 koła i kierownica), tworzący autko, które zachęci dzieci
do ćwiczeń i rozwijania swojej koordynacji ruchowej. Elementy mocowane na rzepy.
Pianka pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. po złożeniu 130 x 70 x 60 cm
• wym. elem. od 130 x 70 x 30 cm do 25 x 6 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- Kanapa SŁONECZNA III (n)
505,90 zł.
Atrakcyjna wizualnie, a zarazem funkcjonalna kanapa jest idealnym miejscem zarówno
do relaksu, jak i czytania książeczek czy też zabawy.
Wygodna, miękka, a do tego całkowicie bezpieczna, nie posiada żadnych twardych elementów,
wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Pokrowiec wykonany z materiału skóropodobnego, charakteryzującego się łatwością w
utrzymaniu w czystości. Zamek umożliwia zdejmowanie pokrowca.
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Kanapa SŁONECZNA II (n)
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 80 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

384,90 zł.

- Kanapa SŁONECZNA I (n)
Wym.: dł. 40 x szer. 45 x wys. 60 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

202,90 zł.

- Stolik SŁONECZNY (n)
Wym.: śr. 45 x wys. 30 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

156,90 zł.
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- Zestaw SŁONECZNY (n)
W skład zestawu wchodzi, stolik słoneczny, kanapa słoneczna I,
kanapa słoneczna II, kanapa słoneczna III.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

1.209,90 zł.

328,90 zł.

- Sofka KOMFORT (n)
Wygodna, składana, miękka sofka do strefy odpoczynku. Wykonana z elastycznej, odpornej
na odkształcenia pianki i obszyta łatwo zmywalnym meditapem nie zawierającym ftalanów.
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca (60 x 40 x 40 cm).
Idealna do relaksu podczas zajęć, zwłaszcza socjoterapeutycznych.
W zestawie z poduszeczka pod głowę.
Kolorystyka przedstawiona powyżej.
Wym. po rozłożeniu: dł. 120 x szer. 40 x wys. 20 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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- Kanapa NATURA III (n)
505,90 zł.
Atrakcyjna wizualnie, a zarazem funkcjonalna kanapa jest idealnym miejscem zarówno
do relaksu, jak i czytania książeczek czy też zabawy.
Wygodna, miękka, a do tego całkowicie bezpieczna, nie posiada żadnych twardych elementów,
wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Pokrowiec wykonany z materiału skóropodobnego, charakteryzującego się łatwością w
utrzymaniu w czystości. Zamek umożliwia zdejmowanie pokrowca.
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Kanapa NATURA II (n)
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 80 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

384,90 zł.

- Kanapa NATURA I (n)
Wym.: dł. 40 x szer. 45 x wys. 60 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

202,90 zł.

- Stolik NATURA (n)
Wym.: śr. 45 x wys. 30 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

156,90 zł.
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- Kanapa MORSKA III (n)
505,90 zł.
Atrakcyjna wizualnie, a zarazem funkcjonalna kanapa jest idealnym miejscem zarówno
do relaksu, jak i czytania książeczek czy też zabawy.
Wygodna, miękka, a do tego całkowicie bezpieczna, nie posiada żadnych twardych elementów,
wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Pokrowiec wykonany z materiału skóropodobnego, charakteryzującego się łatwością w
utrzymaniu w czystości. Zamek umożliwia zdejmowanie pokrowca.
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

- Kanapa MORSKA II (n)
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 80 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

384,90 zł.

- Kanapa MORSKA I (n)
Wym.: dł. 40 x szer. 45 x wys. 60 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

202,90 zł.

- Stolik MORSKI (n)
Wym.: śr. 45 x wys. 30 cm
Kolory do wyboru: żółty, niebieski, zielony.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

156,90 zł.
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- Kanapa MORSKA (bm)
1.099,90 zł.
Estetycznie wykonane siedzisko pokryte tkaniną tapicerowaną, o wymiarach dostosowanych
do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja mebelka zapewnia stabilność oraz wygodę
małym użytkownikom. Mebel doskonale nadają się do kącików zabaw, wypoczynku i kącików
bibliotecznych. Kształt i dobór kolorów siedzisk nadają pomieszczeniom elegancję a także
radosną i ciepłą atmosferę.
• wym. 98 x 52 x 55 cm

- Fotel MORSKI (bm)
899,90 zł.
Fotelik to uzupełnienie dotychczasowej kolekcji siedzisk. Doskonałe do kącików czytelniczych,
miejsc wypoczynku bądź zabawy.
• wym. 60 x 55 x 55 cm
• gł. siedziska 37 cm

- Pufa MORSKA(bm)
279,90 zł.
Estetycznie wykonane siedzisko pokryte tkaniną tapicerowaną, o wymiarach dostosowanych
do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja mebelka zapewnia stabilność oraz wygodę
małym użytkownikom. Mebel doskonale nadają się do kącików zabaw, wypoczynku i kącików
bibliotecznych. Kształt i dobór kolorów siedzisk nadają pomieszczeniom elegancję a także
radosną i ciepłą atmosferę
• wym. 41 x 41 x 29 cm
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- Kanapa SŁONECZNA (bm)
1.099,90 zł.
Estetycznie wykonane siedzisko pokryte tkaniną tapicerowaną, o wymiarach dostosowanych
do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja mebelka zapewnia stabilność oraz wygodę
małym użytkownikom. Mebel doskonale nadają się do kącików zabaw, wypoczynku i kącików
bibliotecznych. Kształt i dobór kolorów siedzisk nadają pomieszczeniom elegancję a także
radosną i ciepłą atmosferę.
• wym. 98 x 52 x 55 cm

- Fotel SŁONECZNY (bm)
899,90 zł.
Fotelik to uzupełnienie dotychczasowej kolekcji siedzisk. Doskonałe do kącików czytelniczych,
miejsc wypoczynku bądź zabawy.
• wym. 60 x 55 x 55 cm
• gł. siedziska 37 cm

- Pufa SŁONECZNA (bm)
279,90 zł.
Estetycznie wykonane siedzisko pokryte tkaniną tapicerowaną, o wymiarach dostosowanych
do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja mebelka zapewnia stabilność oraz wygodę
małym użytkownikom. Mebel doskonale nadają się do kącików zabaw, wypoczynku i kącików
bibliotecznych. Kształt i dobór kolorów siedzisk nadają pomieszczeniom elegancję a także
radosną i ciepłą atmosferę
• wym. 41 x 41 x 29 cm
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- Kanapa PREMIUM niebieska (bm)
Wygodne i wytrzymałe siedziska pokryte miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofazą).
Ustawione na metalowych nóżkach, które dodają im estetycznego wyglądu.
• wym. 105 x 60 x 60 cm

1.099,90 zł.

- Pufa PREMIUM niebieska (bm)
Wygodne i wytrzymałe siedziska pokryte miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofazą).
Ustawione na metalowych nóżkach, które dodają im estetycznego wyglądu.
• wym. 60 x 60 x 40 cm

599,90 zł.
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PODUCHY:

- PODUSZKA 30x30cm (n)
21,90 zł.
- PODUSZKA 40x40cm (n)
29,90 zł.
Wygodna poduszeczka do siedzenia, obszyta wytrzymałym, skóropodobnym materiałem
i wypełniona silikonem jest mięciutka, nie zajmuje dużo miejsca, bardzo dobrze służy
jako wygodne, podłogowe siedzisko.
Materiał zewnętrzny – meditap odporny na deformacje, nie zawierający toksycznych ftalanów,
łatwy do czyszczenia. Wysoka jakość szycia i precyzja wykończenia dodatkowo przedłuża
żywotność produktu.
Kolory do wyboru: niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony, beżowy, żółty,
różowy, fioletowy, granatowy, turkusowy, brązowy, szary

- KWIAT poducha z granulatem (n)
Styropianowy granulat i gryz gąbkowy gwarantuje miękkość i wygodę siedzenia,
a przy tym idealnie izoluje od zimnego podłoża. Pufa dopasowuje się do anatomii
ciała każdego dziecka.
Wym.: wys. 30 x szer. 105x gł. 105 cm

296,90 zł.

- Kolorowe poduchy EMOCJE (bm)
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione
gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie,
zadowolenie, strach.
• 6 szt.
• śr. 30 cm
• wys. 8 cm

289,90 zł.
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- Poducha MYSZKA (bm)
Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.
• wym. 70 x 80 cm

159,90 zł.

- Poducha RYBKA (bm)
Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.
• wym. 70 x 80 cm

159,90 zł.

- Poduszka CHMURKA (bm)
Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.
• wym. 60 x 36,5 cm

69,90 zł.

- PODUCHA (bm)
329,90 zł.
Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny bawełnianej.
• śr. 100 cm
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- Poducha sensoryczna KURKA, OWIECZKA, KRÓWKA,
499,90 zł.
KOTKEK, PIESEK – do wyboru (bm)
Miękkie, wygodne poduchy-zwierzątka w wesołych kolorach ożywią każde wnętrze i zachęcą
dzieci do zabawy. Wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się kształtem do osoby
siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości.
Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych.
• wys. 60 cm
• śr. 80 cm
• waga 4 kg

BUJAKI:

- Mały bujak FASOLKA (n)
157,90 zł.
Mały bujak - fasolka jest genialnym wydaniem kształtki piankowej, która pozwala zarówno
na zabawę, jak i odpoczynek. Maluchom zawsze marzą o bujaniu się niczym w prawdziwym
fotelu, a tak wykonana kształtka pozwala na wykorzystanie jej w taki właśnie sposób.
Wewnątrz jest wykonany z odpornej na deformację pianki, dzięki czemu siedzisko jest bardzo wygodne,
miękkie i nie traci swojej sprężystości, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Na zewnątrz znajduje się
pokrowiec zapinany na trwały zamek błyskawiczny. Powierzchnia łatwo zmywalna, dzięki której
utrzymanie w czystości bujaczka nie sprawia najmniejszych problemów. Jest to materiał meditap
pozbawiony niekorzystnie wpływających na zdrowie ftalanów. Całość stanowi połączenie wysokiej jakości
wykonanie, zastosowanych materiałów, jak i wyjątkowej estetyki.
Wym.: wys. 31 (wys. siedziska 19 cm) x dł. 57 x szer. 25 cm

175,90 zł.

- DELFIN bujak (n)
Piankowy bujak wykonany z bezftalanowego meditapu i trwałej pianki.
Wym.: wys. 50 x dł.78x szer. 20 cm
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- Bujak MOTOCYKL (n)
Piankowy bujak wykonany z bezftalanowego meditapu i trwałej pianki.
Wym.: wys. 49 (wys. siedziska 23 cm) x dł. 59 x szer. 25 cm

179,90 zł.

- Bujak AUTKO (n)
Kolorowy bujak wewnątrz zawiera piankę odporną na odkształcenia. Dzięki temu posłuży
przez długi czas, nie tracąc na swojej sprężystości i formie. Na zewnątrz pokryty pokrowcem
wykonanym z meditapu, który pozbawiono niebezpiecznych dla zdrowia ftalanów.
Wym:. wys. 30 (wys. siedziska 19 cm) x dl. 54 x szer. 25 cm

136,90 zł.

Asortyment ze strony 19 - 42
transport gratis cała Polska przy zamówieniu
za minimum 1.000 zł. brutto
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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 września 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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