OFERTA
FATTY

transport gratis
cała Polska

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

FATTY
Na jakiej zasadzie działa Fatty?
Fotel posiada zewnętrzną powłokę, która wypełniona jest specjalnym granulatem
styropianowym. Nie posiada stelażu ani żadnych twardych elementów.
Stosowany przez nas granulat, to miliony sprężystych kulek o bardzo wysokiej gęstości.
Pod wpływem nacisku ludzkiego ciała kulki wypierają się nawzajem, szczelnie wypełniając
przestrzeń między fotelem a plecami użytkownika. W ten sposób Fatty dostosuje się do każdej
dobranej przez Ciebie pozycji. Daje to niesamowity efekt relaksu i odprężenia.
Komu szczególnie zalecamy korzystanie z Fatty:











Wszystkim ceniącym sobie komfort i wygodę
Osobom z bólami kręgosłupa
Osobom z powtarzającymi się napadami zmęczenia i rozdrażnienia
Osobom cierpiącym na rwę kulszową i korzonki
Do terapii dzieci z porażeniem mózgowym
Kobietom w pierwszym okresie połogu
Kobietom przy wyborze aktywnych pozycji porodowych
Osobom w czasie rekonwalescencji
Dzieciom do beztroskich zabaw
Kobitom w czasie ciąży

Fatty zadba o Twoje zdrowie! Przeczytaj w jaki sposób:
Dzięki wzajemnemu wypieraniu się kuleczek granulatu, fotel Fatty szczelnie przylega do kręgosłupa
użytkownika co najmniej na 2/3 jego długości! W ten sposób Fatty nieustannie odciąża i odpręża
kręgosłup. W efekcie użytkownik odczuwa niesamowite poczucie wygody
i relaksu. Takiej możliwości nie zapewni nam żaden tradycyjny mebel. Właściwości izolacji termicznej
granulatu polistyrenowego chronią osobę siedzącą od negatywnego wpływu podłoża na organizm. Ważną
funkcją leczniczą fotela Fatty są jego właściwości relaksacyjne. Fotel znakomicie odpręża użytkownika.
Pozwala bez wysiłku zmienić pozycję kiedy tylko użytkownik tego zapragnie. Dlatego fotele Fatty SA
polecane osobom w czasie depresji, lub z wyczerpaniem nerwowym. Jednak szczególnie jest zalecany
osobom intensywnie pracującym lub uczącym się. Nawet wielogodzinne przesiadywanie w fotelu nie
pozostawia przykrych konsekwencji w postaci ból pleców i zmęczenia. Nasz fotel w przeciwieństwie do
foteli dmuchanych jest bardzo stabilny. Nie ma nieprzyjemnego efektu „pływania” siedziska.
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Fatty S:
Parametry:
wymiar: 80 x 61 cm
kształt: stożek

- S Ekoskóra

139,00 zł.

Fatty dla dzieci:
Oto nasza oferta dla najmłodszej klienteli. FATTY "S" jest zdecydowanie mniejszy
od swoich starszych braci. Bądźmy szczerzy: dorosły nie usiądzie na nim wygodnie.
Nie zmienia się jednak zasada działania fotela. Fatty "S" jest, dzięki swojej lekkości, całkowicie
bezpieczny dla dzieci.
Dwa maluchy swobodnie mieszczą się na jednym fotelu.
Design:
Stożkowaty kształt pufy, i mnóstwo kolorów pozwala dopasować ją do każdego pomieszczenia. Dużą
zaletą tego modelu jest fakt, iż zajmuje niewiele miejsca.
Łatwo można go schować pod łóżko lub do szafy.
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Ma więcej zalet:
Ten model ma kształt stożka. To znaczy składa się z trzech trójkątnych płatów
materiału zszytych ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi. Niby proste rozwiązanie,
ale ma jedną wielką zaletę: kiedy dziecko usiądzie w odpowiednim miejscu to fotel
wytworzy wygodne oparcie pod głowę i łokcie. Niewiele naszych modeli ma takie
właściwości. Fatty "S" został wypełniony dziewiczym granulatem polistyrenowym
o symbolu EPS-100, wyprodukowanym specjalnie do przemysłu meblarskiego, a nie
budownictwa. Stosowany przez nas granulat to miliony sprężystych kulek o bardzo
wysokiej gęstości. Mebel posiada otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający
uzupełnianie granulatu.
Jak to działa?
Zasada działania mebli Fatty jest identyczna dla wszystkich modeli: Gdy usiądziesz
na Fatty to pod wpływem ciężaru Twojego ciała, kulki zaczną wypierać się nawzajem
i naprężać materiał, co sprawi, że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity
efekt relaksu i odprężenia.
Ważne:
Mebel wysyłamy w całości. Nie musisz nic przesypywać w domu. Po rozpakowaniu
możesz go od razu użytkować.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Fatty XL:
Parametry:
wymiar: 105 x 71 cm
objętość: 190 L
kształt: stożek

- XL Ekoskóra

149,00 zł.

Ma swoje zalety:
Ten model podobnie jak fotele „2XL" oraz „3XL" ma kształt stożka. To znaczy składa
się z trzech trójkątnych płatów materiału zszytych ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi.
Niby proste rozwiązanie, ale ma jedną wielką zaletę: kiedy usiądziesz w odpowiednim
miejscu to fotel wytworzy wygodne oparcie pod głowę i łokcie. Niewiele naszych modeli
ma takie właściwości. Fotel został wypełniony dziewiczym granulatem polistyrenowym
o symbolu EPS-100, wyprodukowanym specjalnie do przemysłu meblarskiego, a nie
budownictwa. Stosowany przez nas granulat to miliony sprężystych kulek o bardzo
wysokiej gęstości. Fotel posiada otwór zapinany na zamek i rzep, co ma uchronić Twoje
mieszkanie przed fontanną styropianu :-) Dlatego lepiej nie zaglądaj do środka bez potrzeby :)
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Jak to działa?
Zasada działania mebli Fatty jest identyczna dla wszystkich modeli: Gdy usiądziesz na
Fatty to pod wpływem ciężaru Twojego ciała, kulki zaczną wypierać się nawzajem i naprężać
materiał, co sprawi, że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity efekt relaksu
i odprężenia.
Ważną zaletą modelu „XL" są jego niewielkie gabaryty. Tylko modele „XL" oraz „2XL" dają
się jeszcze schować do bagażnika. Ma to znaczenie też w domu, ponieważ łatwo jest ukryć fotel
„XL" pod łóżko lub do szafy.
Dla dzieci:
W fotelu „XL" siedzi się dosyć nisko, co sprawia, że jest świetną i bezpieczną zabawką dla dzieci.
Dzieciaki doskonale wiedzą jak sobie poradzić z tego typu zabawką. Robią z niego łódki, domy,
place górskich bitew itd. Fatty wpływa korzystnie na zdrowie swoich właścicieli. Termicznie
izoluje dziecko od podłoża, usztywnia i odciąża jego kręgosłup. Jest to bardzo ważne, ponieważ
dziecko potrafi wiele godzin spędzać przed telewizorem. Fatty jest całkowicie bezpieczny, ponieważ
nie posiada żadnych małych ani twardych elementów.
Ważne:
Mebel wysyłamy w całości. Nie musisz nic przesypywać w domu. Po rozpakowaniu
możesz go od razu użytkować.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Fatty 2 XL:
Parametry:
wymiar: 120 x 85 cm
objętość: 400 L
kształt: stożek

- 2 XL z ekoskóry

199,00 zł.

Hit sprzedaży:
Od kilku lat Fatty 2XL to najpopularniejszy fotel relaksacyjny w Polsce. Jego
specyficzny kształt i wielkość sprawiają, że już w pierwszej chwili użytkowania
ból i zmęczenie dosłownie spływają z pleców. Jest tak niesamowicie wygodny,
że nie musimy go reklamować - tysiące Polaków polecają go sobie wzajemnie.
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Komfort i jakość:
Stożkowaty kształt pufy, mnóstwo kolorów wysokiej jakości ekoskóry pozwala dopasować
ją do każdego pomieszczenia. Dużą zaletą tego modelu jest fakt, iż zajmuje niewiele miejsca.
Łatwo można go schować pod łóżko lub do szafy. W fotelu Fatty 2XL siedzi się wyżej niż na
XL, dzięki czemu dużo łatwiej można z niego wstać. Używany przez nas granulat to EPS-100,
a tkanina jest najwyższej dostępnej jakości. Fotel posiada otwór zapinany na rzep i zamek,
umożliwiający uzupełnianie granulatu.
Zdrowie:
Fotel doskonale przylega do kręgosłupa, dając mu optymalne podparcie. Tworzy również
wygodne oparcie pod głowę. Doskonały dla osób mieszczących się w granicy od 120 do 185 cm
wzrostu. Jako że rewelacyjnie sprawdza się w okresie ciąży i połogu, bardzo często stosuje się
go w szkołach rodzenia oraz szpitalach. Stosowana przez nas ekoskóra posiada atest Państwowego
Zakładu Higieny.
Przeznaczenie:
Fotel może pełnić wiele funkcji. Najczęściej służy jako mebel do głębokiego relaksu, oddawania się
lekturze książek czy oglądania TV, jednak jak się okazało jest też wykorzystywany przez dzieci do
zabawy. Fatty 2XL świetnie prezentuje się także w pubach i dyskotekach. To od Ciebie tak naprawdę
zależy, do czego wykorzystasz swoje pufy Fatty. Ogranicza Cię tylko twoja wyobraźnia.
Ważne:
Mebel wysyłamy w całości. Nie musisz nic przesypywać w domu. Po rozpakowaniu
możesz go od razu użytkować.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Fatty 3 XL:
Parametry:
wymiar: 130 x 100 cm
objętość: 450 L
kształt: stożek

- 3 XL Ekoskóra

249,00 zł.

Komfort i jakość:
Używany przez nas granulat to EPS-100, a tkanina jest najwyższej dostępnej jakości.
Fotel posiada otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu.
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Zdrowie i ciąża:
Fotel doskonale przylega do kręgosłupa, dając mu optymalne podparcie. Tworzy również
wygodne oparcie pod głowę. Doskonały dla osób mieszczących się w granicy od 120 do 200 cm
wzrostu. Fotele są wysokie więc możesz uformować z nich wysokie oparcia i w pełni zrelaksować
wszystkie partie ciała. Właściwości foteli są również bardzo doceniane w kręgu lekarzy i rehabilitantów.
Fatty 3XL jest tak duży, że można usiąść na nim, wygodnie podwijając nogi. Fatty 3XL to największe
fotele dla ciężarnych Mam. Kobiety spodziewające się dziecka mogą wykorzystać go do ćwiczeń
aktywnych pozycji porodowych. Po porodzie doskonale sprawdza się jako fotel do karmienia lub
zabawy dla dziecka. Konstrukcja fotela sprawia, że plecy użytkownika są usztywnione a kręgosłup
nie ulegnie nadwyrężeniu.
Niesamowity relaks:
Fatty 3XL doskonale sprawdzi się jako głęboki fotel, wielka leżanka, potężna zabawka lub fotel
rehabilitacyjny. Będzie bardzo przydatny w czasie ciąży i połogu.
Jest niesamowicie stabilny a zarazem bardzo miękki. Doskonale sprawdza się jako dwuosobowa
sofa. Książka przeczytana w tym fotelu lub obejrzany film pozostawią niezapomniane wrażenia.
Tradycyjne meble nie będą już tak chętnie używane. Możesz na nim leżeć, spać, siedzieć albo robić
wiele innych ciekawych czynności;-)
To od Ciebie tak naprawdę zależy, do czego wykorzystasz swoje pufy Fatty. Ogranicza Cię tylko
twoja wyobraźnia.
Ważne:
Mebel wysyłamy w całości. Nie musisz nic przesypywać w domu. Po rozpakowaniu
możesz go od razu użytkować.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Fatty KING:
Parametry:
wymiar: 65 x 118 cm
objętość: 650 l
kształt: walec

- King Ekoskóra

329,00 zł.

Duże jest piękne!
Zainspirowani fotelem, który podbił gusta Klientów w Stanach Zjednoczonych stworzyliśmy
mebel Fatty King. Jest on jednak jeszcze większy i lepszy od pierwowzoru.
Fotel Fatty King różni się od innych tego typu mebli przede wszystkim kształtem. Nie jest to
stożek, a mocno napełniony, wysoki okrąg. Dzięki temu fotel posiada wysokie oparcie które
obejmuje użytkownika wokół całego ciała. Fotel ten posiada naprawdę głębokie siedzisko.
Komfort i wysoka jakość:
Konstrukcja fotela sprawia, że plecy użytkownika są usztywnione, a kręgosłup nie ulegnie
nadwyrężeniu. Fatty King obejmuje nas mocno z trzech stron. Fotel wypełniony jest dziewiczym
granulatem polistyrenowym, wyprodukowanym specjalnie do przemysłu meblarskiego a nie
budownictwa. Stosowany przez nas granulat to miliony sprężystych kulek o bardzo wysokiej
gęstości. Gdy na nim usiądziesz, pod wpływem Twojego ciała kulki zaczną wypierać się
nawzajem co sprawi, że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity efekt relaksu
i odprężenia. Używany przez nas granulat to EPS-100, a tkanina jest najwyższej dostępnej jakości.
Fotel posiada otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu.
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Zdrowie i ciąża:
Fatty King jest największym modelem, który możemy polecić ciężarnym Mamom. Kobiety
spodziewające się dziecka mogą wykorzystać go do ćwiczeń aktywnych pozycji porodowych.
Po porodzie doskonale sprawdza się jako fotel do karmienia lub zabawy dla dziecka.
Niesamowity relaks:
Fatty King doskonale sprawdzi się jako głęboki fotel, wielka leżanka, potężna zabawka lub sprzęt
rehabilitacyjny. Będzie bardzo przydatny w czasie ciąży i połogu. Polecamy go osobom od 180 cm
wzrostu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby używały go osoby niższe. Jest on niesamowicie stabilny,
a zarazem bardzo miękki. Doskonale sprawdza się jako dwuosobowa sofa.
Książka przeczytana w tym fotelu lub obejrzany film pozostawią niezapomniane wrażenia. Tradycyjne
meble nie będą już tak chętnie używane. Możesz na nim leżeć, spać, siedzieć albo robić wiele innych
ciekawych czynności. ;-)
Ważne:
Uwaga! Ze względu na rozmiar tego produktu, wysyłamy go w dwóch paczkach: częściowo
napełniony fotel + oddzielnie granulat. Zdarza się jednak, że kurier przywozi za pierwszym razem
sam fotel, a dopiero potem paczkę z granulatem. W związku z tym prosimy o odrobinę cierpliwości
w takich sytuacjach.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Pufy Cube Midi:
Parametry:
wymiar: 45 x 45 x 45 cm
objętość: 110 L
kształt: sześcian

- Pufa Cube Midi ekoskóra

119,00 zł.

Kompaktowe siedzisko:
Masz mało miejsca i ciężko Ci znaleźć fajny mebel? Wspaniałym rozwiązaniem dla osób
szukających pomysłu na funkcjonalne i nowoczesne siedzisko jest Fatty Cube Midi. Możesz
dostać go w takich samych kolorach i z takiego samego materiału jak inne fotele Fatty.
Dzięki temu bez problemu możesz dopasować go do fotela, który Ci się podoba.
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Ma swoje zalety:
Cube Midi jest bardzo sztywny i stabilny dzięki wypełniającemu go po brzegi granulatowi.
Ma on wiele zastosowań, np. w zestawieniu z fotelem Fatty pozwala się zrelaksować i odpocząć.
Może służyć także do medytacji. Fatty Cube Midi został wypełniony dziewiczym granulatem
polistyrenowym o symbolu EPS-100, wyprodukowanym specjalnie do przemysłu meblarskiego,
a nie budownictwa. Stosowany przez nas granulat to miliony sprężystych kulek o bardzo wysokiej
gęstości. Mebel posiada otwór zapinany na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu.
Dla dzieci i młodzieży:
Fatty Cube Midi można użyć jako niskie siedzisko w pokoju młodzieżowym, dziecięcym lub w kąciku
wypoczynkowym placówki tj. przedszkola, przychodni, biblioteki. Jest świetną a zarazem bezpieczną
zabawka dla najmłodszych domowników.
Jak to działa?
Zasada działania mebli Fatty jest identyczna dla wszystkich modeli: Gdy usiądziesz na Fatty to pod
wpływem ciężaru Twojego ciała, kulki zaczną wypierać się nawzajem i naprężać materiał, co sprawi,
że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity efekt relaksu i odprężenia.
Ważne:
Mebel wysyłamy w całości. Nie musisz nic przesypywać w domu. Po rozpakowaniu
możesz go od razu użytkować.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.
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Fatty SOFA:
Parametry:
wymiar: 90 x 136 cm

- Sofa Ekoskóra

499,00 zł.

We dwójkę
Lubisz się przytulać? Wyobraź sobie, że mamy przedmiot, który ułatwia taką integrację. :-)
Fatty SOFA to produkt przeznaczony dla dwóch osób. Idealny dla osób zakochanych, jak
i tych, którzy po prostu lubią spędzać razem czas.
Rewelacyjna sofa:
Mebel ten może być używany na liczne sposoby, ale przede wszystkim, jak sama nazwa mówi,
jest to rewelacyjna SOFA. Siedzi się w niej bardzo głęboko. Jeśli będziesz chciał zmienić
wysokość oparcia możesz zrobić to jednym ruchem tułowia.
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Przeznaczenie:
SOFA może też pełnić funkcję łóżka, które bardzo przypomina łoże wodne, lub kilkoma
ruchami możesz je zmienić w największy i najgłębszy fotel świata.
Bardzo wygodnie ogląda się na niej filmy, a jeśli robi się to we dwoje, to doznania są jeszcze
lepsze.
Jak to działa?
Zasada działania mebli Fatty jest identyczna dla wszystkich modeli: Gdy usiądziesz na Fatty
to pod wpływem ciężaru Twojego ciała, kulki zaczną wypierać się nawzajem i naprężać materiał,
co sprawi, że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity efekt relaksu i odprężenia.
Fotel został wypełniony dziewiczym granulatem polistyrenowym o symbolu EPS-100,
wyprodukowanym specjalnie do przemysłu meblarskiego, a nie budownictwa. Stosowany przez
nas granulat to miliony sprężystych kulek o bardzo wysokiej gęstości. Mebel posiada otwór zapinany
na rzep i zamek, umożliwiający uzupełnianie granulatu.
Ważne:
Uwaga! Ze względu na rozmiar tego produktu, wysyłamy go w dwóch paczkach: częściowo
napełniony fotel + oddzielnie granulat. Zdarza się jednak, że kurier przywozi za pierwszym razem
sam fotel, a dopiero potem paczkę z granulatem. W związku z tym prosimy o odrobinę cierpliwości
w takich sytuacjach.
Wzornik kolorów:
Ekoskóra - czyli skóra przyjazna dla środowiska - charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu
czystości foteli z niej wykonanych. Wystarczy szmatka i ciepła woda z mydłem. Jest niezwykle
trwała, poza tym antyalergiczna, bezpieczna i elegancka.

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

Strona 16 z 19

Ceny z VAT

Dostępne kolory ekoskóry:

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie
www.bismw.com.pl

transport gratis
cała Polska

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

Strona 17 z 19

Ceny z VAT

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 marca 2016 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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