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transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
 

 

 

 

 

    

 

 
Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
 



Ceny z VAT 
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S Z A T N I E    D L A    M Ł O D S Z Y C H     

 
 

PRODUCENT  B  
 

POSIADAJĄ CERTYFIKATY 
                

Szatnie są gotowe do postawienia i nie wymagają montażu. 
                              wys. x wys. siedziska x szer. x głęb. (w mm.) 

   WZÓR 30: 
- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 6 dzieci 1200 x 336 x 1450 x 360       653,13 zł.   

 

 
                                                                     wys. x wys. siedziska x szer. x głęb. (w mm.) 

 

 
 

Ustawienie : wzór 31, 33, 31 

 

 
 



Ceny z VAT 
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   WZÓR 31:  
- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 6 dzieci 1200 x 336 x 1450 x 360       653,13 zł.   
 

 

   WZÓR 32: 
- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 12 dzieci 1200 x 336 x 1450 x 720       847,47 zł.   
 

            WZÓR 33: 
- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze   1200 x 336 x 1450 x 920       541,20 zł.   

 

długość x wys. x głęb. (w mm.) 
 

 

   WZÓR 9:           

- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  1200 x 390 x 300     202,95 zł.  

- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze   2000 x 390 x 300   313,65 zł.  

   Płyta w kolorze buk, inna za dopłatą  

 

    WZÓR 9 A:           

- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  1200 x 390 x 300     237,39 zł.  

- Ławka bez oparcia stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze   2000 x 390 x 300   375,15 zł. 

   Płyta w kolorze buk, inna za dopłatą  

   Metalowe pręty na buty/kapcie 

Przykład wykonania ławki wzór 9 A 2000 długości z blatem w kolorze (za dopłatą)  
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           długość x wys. x wys. siedziska x głęb. (w mm.) 

   WZÓR 10: 

- Ławka z oparciem  stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1200 x 765 x 380 x 350  277,98 zł.  

- Ławka z oparciem  stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 2000 x 765 x 380 x 350  351,78 zł.  

   Płyta w kolorze buk, inna za dopłatą 
 

   WZÓR 11: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 330   584,25 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

    WZÓR 11 A: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 330   682,65 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

   Metalowe pręty na buty/kapcie 
 

         WZÓR 11 B: 

- Wieszak OW I stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x 430 x 330   736,16 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie 
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           długość x wys. x wys. siedziska x głęb. (w mm.) 

   WZÓR 12:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 635    944,64 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

    WZÓR 12 A:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze 1600 x 1620 x 430 x 635  1.105,77 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie  

  WZÓR 12 B:   

- Wieszak OW II stelaż i obrzeże płyty w dowolnym kolorze  

REGULOWANA WYSOKOŚĆ  1600 x 1420/1620 x430 x 635  1.153,74 zł.  

   Siedzisko i oparcie – płyta meblowa w kolorze buk, inna za dopłatą 

Metalowe pręty na buty/kapcie 
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  WZÓR 36:   
- Wieszak szatniowy OW III           653,13 zł. 

Wieszak szatniowy OW III za pomocą bocznej konstrukcji metalowej (rura 20x40) łączy 

ławeczkę przedszkolną Kasia i listwę z wieszakami Kasia. Zarówno ławeczka i listwa  

z wieszakami jest wykonana z płyty laminowanej 18mm z doklejką PCV.  

W celu zachowania czystości półka na buty i kapcie wykonana jest z metalowych prętów. 

1746 szerokość x 350 głębokość x 1523 wysokość x 390 wysokość siedziska  

 WZÓR 37:   
- Listwa półka z wieszakami Kasia pn         307,50 zł. 

Listwa półka z wieszakami Kasia pn  dostępna jest w następujących wymiarach 

1746x410x223 mm 

Listwa wykonana jest  z płyty laminowanej 18mm z dokleją PCV.  

Listwa jest wyposażona w 6 haków. 

 

 

 WZÓR 38:   
- Ławeczka Kasia pn            217,71 zł. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową ławeczkę przedszkolną Kasia pn. Wykonana  

jest ona z płyty laminowanej grubości 18 mm.  Ławka może być połączona z listwą wieszaka  

Kasia za pomocą metalowej konstrukcji, tworząc tym samym bardzo estetyczny i wygodny  

wieszak z ławką.  

W celu zachowania czystości półka na buty i kapcie wykonana jest z metalowych prętów 

wym. 350x1686x390 mm  /głeb./szer./wys. 
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WZÓR 39:         

Wieszak typu L – 6            782,28 zł. 

Sześć odrębnych przegród, wyposażonych w dwa haczyki kurtki.  

Półeczka na czapki i szaliki. Ławeczka z metalowymi prętami na kapcie lub buty. 
A B C H h 

1450 500 200 1310 320 
 

 
WZÓR 40:   

Wieszak typu L – 6                   1.167,27 zł. 

Sześć odrębnych przegród, wyposażonych w dwa haczyki kurtki. Półeczka na czapki i szaliki.  

Każda z przegród zamykana drzwiczkami. Ławeczka z metalowymi prętami na kapcie lub buty. 
A B C H h 

1450 500 200 1310 320 
 

 
WZÓR 41:   

Wieszak typu L - 6 z wysuwaną ławeczką         825,33 zł. 

Sześć odrębnych przegród, wyposażonych w dwa haczyki kurki. Półeczka na czapki i szaliki.  

Wysuwana ławeczka z metalowymi prętami na kapcie lub buty. 
A B C H h 

1450 550 275 1310 300 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 8 z 43 

 

 

 

 

 
WZÓR 42:   

Wieszak typu L - 6 z wysuwaną ławeczką                 1.212,78 zł. 

Sześć odrębnych przegród, wyposażonych w dwa haczyki kurtki. Półeczka na czapki i szaliki.  

Każda z przegród zamykana drzwiczkami. Wysuwana ławeczka z metalowymi prętami na kapcie  

lub buty. 
A B C H h 

1450 550 275 1310 300 

  

 

 

           WZÓR 43:    

Kasia 16 p             608,85 zł. 

Kasia 16p szafka z sześcioma odrębnymi szafkami z drzwiczkami. 

Wymiary: 800x380x810 
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    WZÓR 34:   
- Wieszak szatniowy bez drzwi Kasia pn         468,36 zł. 

Elegancki i funkcjonalny wieszak szatniowy, wyposażony w półkę na czapki z przegródkami.  

Osobne boksy mają haczyki na ubrania i worki. W celu zachowania czystości w szatni, półka  

na buty i kapcie jest ażurowana.  

wym. 650x340x850x1500x390 mm  /głeb./głeb.siedz./szer./wys./wys.siedz. 

 

   WZÓR 35:   
- Wieszak szatniowy z drzwi Kasia pn         612,54 zł. 

Elegancki i funkcjonalny wieszak szatniowy z drzwiami, wyposażony w półkę na czapki  

z przegródkami. Osobne boksy mają haczyki na ubrania i worki, każdy boks posiada  

kolorowe drzwi. W celu zachowania czystości w szatni, półka na buty i kapcie jest ażurowana.  

wym. 650x340x850x1500x390 mm  /głeb./głeb.siedz./szer./wys./wys.siedz. 

 
PRODUCENT  B : 
 

Wzory kolorów stelaży – do wyboru, BEZ DOPŁATY: 
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Wzory kolorów płyty meblowej: 
 

 
 

Szatnie w standardzie w kolorze buk bawaria  

Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary   

Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach  

 

Szatnie z kolorowymi frontami – Standar korpus buk bawaria, fronty kolorowe do 

wyboru  

Za dopłatą korpusy w innych kolorach: 

Dopłata 15 % - meble w kolorze olcha, klon thansau, klon górski brzoza, szary   

Dopłata 25 % - meble w pozostałych kolorach  

 

 

Nasze meble skrzyniowe są gotowe do postawienia  

i nie wymagają montażu.  
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PRODUCENT  A 
 

Posiadają certyfikaty lub atesty     
 

Szatnie są gotowe do postawienia i nie wymagają montażu. 
 
 

WSZYSTKIE    SZATNIE   MOGĄ   BYĆ   WYKONANE   W   DOWOLNYCH 

WYMIARACH   ORAZ   NA   RÓŻNĄ   ILOŚĆ   DZIECI   –   cena na zapytanie  
 

          wys. x szer. x głęb. (w mm.) 

      WZÓR 28: 
Szatnia z wysuniętym siedziskiem (wysokość siedziska 250) 

- kolor Buk, obrzeże w dowolnym kolorze   5 dzieci  1300 x 1080 x 500          1.123,40 zł.  

- kolor Buk, obrzeże w dowolnym kolorze   3 dzieci 1300 x 655 x 500  718,32 zł.  

 

   WZÓR 29: 
Szatnia z wysuniętym siedziskiem i drzwiami  (wysokość siedziska 250) 

- kolor Buk, kolorowe drzwi     5 dzieci 1300 x 1080 x 500          1.548,16 zł. 

- kolor Buk, kolorowe drzwi     3 dzieci 1300 x 655 x 500             995,48 zł.  
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        wys. x szer. x głęb. (w mm.) 
 

   WZÓR 2: 
- Kolor BUK, obrzeże w dowolnym kolorze  4 dzieci 1000 x 1200 x 380           1.143,08 zł. 

 

 

 

  
 

WZÓR 3: 
Na zdjęciu przedstawione są 3 sztuki – cena dotyczy 1 sztuki  
 

   Regał  na plecaki   1350 x 1000 x 400   700,28 zł.   
 

            WZÓR 4: 
- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 6 dzieci 1200 x 1450 x 380          1.143,08 zł.  
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WZÓR 13:   
 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1300 x 2065 x 350           2.450,16 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 12 dzieci 1300 x 2250 x 350             2.709,28 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1500 x 2065 x 350             2.763,40 zł. 

  Szatnie mogą być w innym kolorze płyty za dopłatą.  

  Szatnie mogą być wykonane w dowolnych wymiarach oraz na różną ilość dzieci.  
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              wys. x szer. x głęb. (w mm.) 
 
 

    
 

  
      

     WZÓR 14:    
 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1300 x 2065 x 350               2.653,52 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 7 dzieci 1300 x 1320 x 350               1.769,56 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 6 dzieci 1300 x 1135 x 350              1.510,44 zł. 

  Szatnie mogą być w innym kolorze płyty za dopłatą. 

  Szatnie mogą być wykonane w dowolnych wymiarach oraz na różną ilość dzieci. 
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              wys. x szer. x głęb. (w mm.) 
 

   
 

 
 

WZÓR 15:    
 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 11 dzieci 1300 x 2065 x 350              2.635,48 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 5 dzieci 1300 x 950 x 350              1.382,52 zł. 

- Kolor BUK, obrzeże płyty w dowolnym kolorze 2 dzieci 1300 x 390 x 350                 774,08 zł. 

  Szatnie mogą być w innym kolorze płyty za dopłatą. 

  Szatnie mogą być wykonane w dowolnych wymiarach oraz na różną ilość dzieci. 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
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              wys. x szer. x głęb. (w mm.) 
 

     WZÓR 18:   
- Szafka z 8-schowkami  - korpus buk, fronty kolorowe   1510 x 800 x 380           1.344,80 zł.  

 

    WZÓR 19:   z gałkami drewnianymi   
- Szafka z 9-schowkami  - korpus buk, fronty kolorowe   1160 x 830 x 380           1.069,28 zł.  

 

  WZÓR 19:  bez gałek (zaokrąglone drzwiczki) 
- Szafka z 9-schowkami  - korpus buk, fronty kolorowe   1160 x 830 x 380         1.143,08 zł.  

 

 

     WZÓR 20:   
- Szafka z 6-schowkami  - korpus buk, fronty kolorowe   830 x 830 x 380  847,88 zł.  
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         wys. x szer. x głęb. (w mm.) 

   
                                                       

          WZÓR 21:   
- Szafka – korpus i fronty kolorowe 

  dla 10 dzieci       1650 x 1500 x 380            2.322,24 zł.  

  dla 6 dzieci       1650 x 900 x 380           1.548,16 zł.  
 

 

    WZÓR 22:   
- Skrzynia na buty        380 x 900 x 320   792,12 zł.  

 

 
 
 
PRODUCENT  A: 
 

Wzory kolorów płyty meblowej, stosowanej przy meblach  

z płyty meblowej.  
 

Meble w standardzie w kolorze buk  
 

  
       BUK  R 5113          
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Dopłata 10 % - meble w kolorze olcha, dąb sonoma, dąb lancelot, popiel, biały  
 

               
       OLCHA  R 4647         DĄB SONOMA 20128   DĄB LANCELOT 20027     

                                        
    SZARY 12190 MP                       BIAŁY           

         

Pozostałe kolory – wycena na zapytanie  

 

Kolorowa obrzeżówka – dopłata  31,00  zł.  
 

Meble kolorowe - Kolory do wyboru bez dopłaty: 

   

  

   

 

 

 

 

Meble wykonane są z płyt meblowych firmy KRONOSPAN  

Pełna oferta kolorów – kliknij poniżej: 

PŁYTY  MEBLOWE  -  KOLORY  I  STRUKTURY  

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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PRODUCENT  G 
 

Posiadają certyfikaty lub atesty     
                

Te wzory są do samodzielnego montażu (w paczkach). 
 

   
REGAŁ SZATNIOWY POCZWÓRNY 

                                                                                                                                4 dzieci  1.133,80 zł. 
Idealny do maksymalnego zagospodarowania małych przestrzeni przebieralni szkolnych.  

Posiada 4 komory, których wnętrza wyposażono w podwójne haczyki oraz półkę na dodatkową  

niedającą się zawiesić odzież. 

Korpus szafy wykonano z grubej płyty wiórowej i wspartą na zapewniającym stabilność oraz 

umożliwiającym oddzielne przetrzymywanie zabrudzonego obuwia stelażu.  

Drzwiczki komór wyposażono w zamki gwarantujące bezpieczne przechowywanie rzeczy  

i wykonane z metalu uchwyty. 

Wym.: wys. 170 x szer. 102 x gł. 40 cm 

  
    SZATNIA MAXI 2  2 dzieci             557,20 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 52 x gł. 50 cm. 

                      SZATNIA MAXI 3  3 dzieci              734,90 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 76 x gł. 50 cm. 

SZATNIA MAXI 4  4 dzieci               909,80 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 101 x gł. 50 cm. 
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               SZATNIA MAXI 5  5 dzieci            1.086,50 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 126 x gł. 50 cm 

 

 SZATNIA MAXI 6   6 dzieci            1.263,00 zł. 

Prosty regał szatniowy, przy użyciu którego można stworzyć niecodzienny wystrój 

pomieszczenia! 

Wym.: wys. 163 x szer. 150 x gł. 50 cm 

 SZATNIA MAXI ROGOWA 5 dzieci            1.521,50 zł. 

Korpus szatniowy posiadający 2 przegródki na czapkę, rękawiczki czy dodatkową odzież,  

przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę oraz półeczkę na buty. Jego neutralny  

kolor wpisuje się w każdą aranżację. Korpusy dostępne są w 6 wersjach, każda z nich  

przewiduje przegródkę dla innej liczby osób, dzięki czemu zestawiając korpusy o różnych  

rozmiarach, w prosty sposób można zaadaptować i wyposażyć pomieszczenie każdej wielkości. 

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wyposażenia korpusów w drzwiczki zakrywające  

zarówno górną, jak i dolną przegrodę, dzięki czemu w szatni jest nie tylko schludnie, ale  

i kolorowo. Drzwiczki zostały tak zaprojektowane, aby zachować swobodną wentylację  

powietrza. 

Korpusy szatni  dostępne są w 6 szerokościach. 

Do szatni uniwersalnej można dokupić drzwiczki w wybranych kolorach.  

 

 
 

Wieszak do szatni krótki                                                                                                                   137,90 zł 

Listwa z 6 podwójnymi wieszakami wykonana ze sklejki, 

Wym.: dł. 110 x wys. 20 cm 

 

 

https://novumedukacja.pl/produkt/szukaj?q=szatnia+maxi&domain=2
https://novumedukacja.pl/produkt/szukaj?q=drzwiczki+%25+ba%C5%84ka
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SZATNIA TRIO 

Prosty design, żywe kolory elementów oraz funkcjonalność dodają atrakcyjności każdej  

małej i niezagospodarowanej przestrzeni, co jest szczególnie ważne przy konieczności  

wyposażenia małych przebieralni. Funkcjonalne mebelki posiadają wieszaczki, półeczkę na  

drobną odzież oraz miejsce na buty. 

Korpus z płyty wiórowej w kolorze klonu grubość 18 mm, wszystkie elementy kolorowe  

wykonane są z płyty wiórowej laminowanej. 

Szatnia Trio Premium występuje w trzech wersjach kolorystycznych: niebieski, pomarańczowy, 

zielony 

 

 

 
 

PÓŁKA TRIO NAROŻNA  3 dzieci  339,90 zł. 

Półka posiada przegródki oraz podwójny wieszaczek na okrycie wierzchnie. 

Wym.: 38 x 80 x 80 cm 

 

 

 
PÓŁKA TRIO 3     3 dzieci  239,90 zł. 

Półka posiada przegródki oraz podwójny wieszaczek na okrycie wierzchnie. 

Wym.: 38 x 76 x 30 cm  
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PÓŁKA TRIO 4    4 dzieci  277,90 zł. 

Półka posiada przegródki oraz podwójny wieszaczek na okrycie wierzchnie. 

Wym.: 38 x 101 x 30 cm 

 

 
 

PÓŁKA TRIO 5    5 dzieci  339,90 zł. 

Półka posiada przegródki oraz podwójny wieszaczek na okrycie wierzchnie. 

Wym.: 38 x 126 x 30 cm 

 

 
PÓŁKA TRIO 6    6 dzieci  378,90 zł. 

Półka posiada przegródki oraz podwójny wieszaczek na okrycie wierzchnie. 

Wym.: 38 x 150 x 30 cm 

 

 
SIEDZISKO TRIO PREMIUM NAROŻNE    

Wysokość  31 cm           252,90 zł. 

Wym.: szer. 80 x gł. 80 cm 

 

 
SIEDZISKO TRIO 3 PREMIUM  3 dzieci   

Wysokość  31 cm           264,90 zł. 

Wym.:76 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/
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SIEDZISKO TRIO 4 PREMIUM  4 dzieci   

Wysokość  31 cm           315,90 zł. 

Wym.: 101 x 50 cm 

 

 
SIEDZISKO TRIO 5 PREMIUM  5 dzieci   

Wysokość  31 cm           378,90 zł. 

Wym.:126 x 50 cm 

 

 
SIEDZISKO TRIO 6 PREMIUM  6 dzieci   

Wysokość  31 cm           429,90 zł. 

Wym.: 150 x 50 cm 

 

 

Asortyment ze strony 19 - 23 

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
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PRODUCENT  F 
 

Posiadają certyfikaty lub atesty     
                

Te wzory są do samodzielnego montażu (w paczkach). 

 

     SZATNIA PORZĄDKUŚ 1  3 dzieci  499,90 zł. 

Szatnia dla 3 dzieci, która pozwala zagospodarować małe przestrzenie. Wykonana  

z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka  

oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co  

ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szatnia może być uzupełniona kolorowymi  

drzwiczkami z płyty MDF. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są  

schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca  

w szatni poszczególnych grup dzieci.  

• wym. 64 x 50 x 130,1 cm 

 

 SZATNIA PORZĄDKUŚ 2  5 dzieci  799,90 zł. 

Szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Posiada półeczkę,  

miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka  

na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szatnia może być  

uzupełniona kolorowymi drzwiczkami z płyty. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane  

ubrania są chowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie  

miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci.  

• wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm 

 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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  DRZWICZKI  DO SZATNIA PORZĄDKUŚ 1 i 2    99,90 zł. / 1 sztuka 

Wykonane z płyty wiórowej.  

• wym. 19,1 x 65,3 cm 

 

 

   

 SZATNIA CHMURKA  6 dzieci  399,90 zł. 

Szatnia w kolorze czerwony, niebieski, zielonym i żółtym. 

Półeczka z przegródkami oraz haczykami z kolorową aplikacją  

• wym. 130 x 25 x 40 cm 

 

  
SZATNIA CHMURKA   5 dzieci  319,90 zł. 

Ławeczka wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku.  

• wym. 130 x 42 x 34 cm 
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SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 4   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 

 

 

 
SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 2   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 
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SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 3   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 
 

 

 
SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 1   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 
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SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 7   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 

 
 

   
SZATNIA KAMELEON 6 – zestaw 7   1.859,30 zł. 

Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej. 

• wys. siedziska 33 cm  

• gł. siedziska 23 cm  

• wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm 

• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm  

• wys. półki na buty 20 cm  

• wym. 126 x 50 x 134 cm  

Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon. Wykonane z foliowanej płyty MDF.  

• wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm  

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm  

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 
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ŁAWKA DO SZATNI KAMELEON   399,90 zł. 

Zaokrąglona ławka przeznaczona do ustawiania po bokach dwóch złączonych, skierowanych  

plecami do siebie szatni Kameleon. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej. 

 W komplecie materac mocowany na napy.  

• wym. materaca 90,5 x 45 x 4 cm  

• półka na wys. 12 cm  

• wym. 90,5 x 45 x 33 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 30 z 43 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
WIESZAK DO SZATNI       29,90 zł. 

Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego, do zamontowania pod półkami szatni. 

• 4 kolory (żółty, zielony, niebieski, czerwony)  

• dł. 8 cm 

 

 
SZATNIA PÓŁKA FLEXI   4 dzieci  299,90 zł. 

Półka z przegródkami wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości  

18 mm, z obrzeżem ABS.  

Wieszaki na ubrania sprzedawane osobno.  

• wym. 120 cm x 22 cm x 24 cm 

 

 
SZATNIA PÓŁKA FLEXI   

ROGOWA Z DRZWICZKAMI 3 dzieci  859,90 zł. 
Półka narożna z 3 przegródkami i drzwiczkami, wykonana z płyty laminowanej w  

tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS.  

Wieszaki na ubrania sprzedawane osobno.  

• wym. 86,4 cm x 35,8 cm x 54 cm 
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SZATNIA FLEXI 2   2 dzieci  699,90 zł. 

Szatnie dla 2 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty. Siedzisko wykonane  

ze sklejki o grubości 19 mm, z kolorowym laminatem HPL. Półka wykonana z płyty  

laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS.  

Wieszaki na ubrania sprzedawane osobno.  

• 4 kolory (żółty, niebieski, zielony, brzoza)  

• wys. siedziska 26 lub 35 cm 

• szerokość 61 cm 

 

 
SZATNIA FLEXI 4   4 dzieci  899,90 zł. 

Szatnie dla 4 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty.  

Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19 mm, z kolorowym laminatem HPL. 

Półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS.  

Wieszaki na ubrania sprzedawane osobno.  

• 4 kolory (żółty, niebieski, zielony, brzoza)  

• wys. siedziska 26 lub 35 cm 

• szerokość 120 cm 

 

 
SZATNIA FLEXI ROGOWA  4 dzieci  999,90 zł. 

Szatnie narożne dla 4 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty.  

Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19 mm, z kolorowym laminatem HPL.  

Półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS.  

Wieszaki na ubrania sprzedawane osobno.  

• 4 kolory (żółty, niebieski, zielony, brzoza)  

• wys. siedziska 26 lub 35 cm 
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ŁAWECZKA FLEXI ZE SKRZYNECZKĄ 

4 dzieci  929,90 zł. 
Ławeczki do szatni dla 4 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty.  

Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19 mm, z kolorowym laminatem HPL.  

Na ławeczce znajduje się schowek na przybory, podzielony na 4 części, wykonany z płyty  

laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS.  

• 3 kolory (żółty, niebieski, zielony)  

• wys. siedziska 26 lub 35 cm 

 

 
ŁAWECZKA FLEXI ROGOWA ZE SKRZYNECZKĄ  

3 dzieci  999,90 zł. 

Ławeczki narożne do szatni dla 3 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty.  

Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19 mm, z kolorowym laminatem HPL.  

Na ławeczce znajduje się schowek na przybory, podzielony na 3 części, wykonany z z płyty  

laminowanej w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS. 

• 3 kolory (żółty, niebieski, zielony)  

• wys. siedziska 26 lub 35 cm 
 

 

      

 
  - Ławka szatniowa           359,90 zł. 

Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm,  

w 6 kolorach stelaża.  

Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Ławka posiada stopki regulujące poziom.  

• wym. 121 x 39 x 40 cm 
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  - Wieszak szatniowy          259,90 zł. 

Wieszak szatniowy wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm,  

w 6 kolorach stelaża.  

Półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Wieszak montowany do ściany.  

• wym. 121 x 25 x 31 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        możliwość ustawienia tyłem do siebie  

 
 

  - Ławeczka szatniowa z wieszakiem - regulowaną wysokością      699,90 zł. 

Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego  

o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża.  

Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.  

Ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki  

dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka posiada stopki regulujące poziom.  

• wym. 121 x 35 x 141-179 cm 

 

 

Asortyment ze strony 24 - 33 

transport gratis cała Polska przy zamówieniu  

za minimum 1.000 zł. brutto 
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Szafki dla sześciolatków i klas młodszych: 

 

  
 

 
 

Szafka MSU dla młodszych uczniów ubraniowe  
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

Szafki szkolne występują w dwóch wersjach: 

- szafy ubraniowe MSum…S 

- szafki schowkowe MSus…S 
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Szafki ubraniowe MSum…S wyposażone są w: 

- dwie półki na książki 

- półkę na buty 

- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- ogranicznik otwarcia drzwi, kąt otwarcia drzwi 90° 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę – proszę zaznaczyć w zamówieniu  
- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny, pólka na książki- wykonane z blachy 0,8 mm.  

Boki, ściana tylna, ściana środkowa, listwa czołowa – wykonane z blachy 0,6 mm. 

Półka na kapelusze i buty- wykonana z blachy 0,5 mm 

 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 

 

 

 

 

 

 

 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

MSum 310S 

1 pkt 

MSU0501020105 

  

  

 

1450x300x500 1 1 884,37 zł. 

  
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

MSum 320S 

1 pkt 

MSU0502020105 

 

1450x600x500 2 2 1.537,50 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 
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MSum 330S 

1 pkt 

MSU0503020105 

 

1450x900x500 3 3 2.207,85 zł. 

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

MSum 340S 

1 pkt 

MSU0504020105 1450x1200x500 4 4 2.870,82 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

MSum 410S 

1 pkt 

MSU0601020105 1450x400x500 1 1 944,64 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 

` 
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MSum 420S 

1 pkt 

MSU0602020105 1450x800x500 2 2 1.713,39 zł.  

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

MSum 430S 

1 pkt 

MSU0603020105 1450x1200x500 3 3 2.435,40 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł.  

http://www.bismw.com.pl/
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Szafka MSU dla młodszych uczniów ubraniowe schowkowe 
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

 

Szafki schowkowe MSus…S wyposażone są w: 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie) – proszę  

zaznaczyć w zamówieniu 

- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm.  

Boki, ściana tylna, ściana środkowa – wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 
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 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

  MSus 314S 

  

 

MSU0516020101 

  

  

 

1450x300x500 1 4 859,77 zł.  

 
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

MSus 324S MSU0517020101 1450x600x500 2 8 1.512,90 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 

 

MSus 334S MSU0518020101 1450x900x500 3 12 2.159,88 zł.  

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

MSus 344S MSU0519020101 1450x1200x500 4 16 2.815,47 zł. 

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

MSus 414S MSU0616020101 1450x400x500 1 4 972,93 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 
 

 

MSus 424S MSU0617020101 1450x800x500 2 8 1.763,82 zł. 

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

MSus 434S MSU0618020101 1450x1200x500 3 12 2.535,03 zł. 

  
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

277,98 zł.  
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Szafka MSUS dla młodszych uczniów ubraniowe schowkowe 
 

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową.  

Do malowania wykorzystywane są farby proszkowe największych światowych producentów.  

Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. 

Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest 

higieniczny wydany przez PZH. 

 

Szafki schowkowe MSus…S wyposażone są w: 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- półkę na książki 

- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie) – proszę  

zaznaczyć w zamówieniu 
- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa – 

wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Szafki szkolne można ustawiać: 
 

 bezpośrednio na posadzce – całkowita wysokość wynosi 1450 mm – CENA W PONIŻSZYCH 

    CENNIKACH 
 

 

 na cokołach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana.  

Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.  

            - za dopłatą  

 

 

 

 

 

 na podstawach (od szaf WSU) – całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych.  

Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.  

Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm.  

Skręcana z szafą za pomocą śrub. 

- za dopłatą 
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 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA  

brutto 

 

 

  MSus 312S 

  

 

MSU0506020107 

  

  

 

1450x300x500 1 2 895,44 zł.  

 
Cokół dopłata  

172,20 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 221,40 zł. 

 

 

MSus 322S MSU0507020107 1450x600x500 2 4 1.559,64 zł.  

 
Cokół dopłata  

206,64 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 232,47 zł. 

 

 

MSus 332S MSU0508020107 1450x900x500 3 6 2.268,12 zł.  

 
 Cokół dopłata  

234,93 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł. 

 

 

MSus 342S MSU0509020107 1450x1200x500 4 8 2.924,94 zł. 

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

292,74 zł.  

 

 

MSus 412S MSU0606020107 1450x400x500 1 2 990,15 zł.  

 
Cokół dopłata  

186,96 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 228,78 zł. 

 

 

MSus 422S MSU0607020107 1450x800x500 2 4 1.790,88 zł.  

 
Cokół dopłata  

221,40 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 252,15 zł. 

 

 

MSus 432S MSU0608020107 1450x1200x500 3 6 2.584,23 zł.  

 
Cokół dopłata  

266,91 zł. 

 
Podstawa dopłata 

 277,98 zł 
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Kolory RAL do szaf metalowych: 
 

 
 

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:  

- korpus i fronty w jednym kolorze 

- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze  

 

Możliwość doboru większej ilości kolorów frontów niż korpus za dodatkową opłatą *: 

- Fronty w dwóch różnych kolorach - dopłata 3%  

- Fronty w trzech różnych kolorach - dopłata 5%  

- Fronty w czterech różnych kolorach - dopłata 7% 
* zamawiane szafy muszę być tego samego modelu  
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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 

 
 

W ofercie przedstawiliśmy tylko przykłady wyposażenia. Posiadamy także 

pomoce dydaktyczne oraz tablice poglądowe dla przedszkoli i klas I-III, domina, 

klocki i …….. 

 

 

Nasze meble skrzyniowe są gotowe do postawienia i nie wymagają montażu, 

oprócz włożenia półek, które dla bezpieczeństwa podczas transportu dostarczane  

są luzem oraz przekręcenia uchwytów na prawą stronę (wyjątkiem są meble przy 

których zaznaczone jest, że są do samodzielnego montażu).  

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 kwietnia 2023 r.     

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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