
  

 
 

OFERTA  
MEBLE DLA ŻŁOBKÓW  
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
STRONA   2 – KRZESŁA I STOLIKI 

STRONA   6 – REGALIKI  

STRONA   8 – SZATNIE 

STRONA   9 – ŁÓŻECZKA, KOJCE I INNE 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
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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Ż Ł O B K I    -    M E B L E  

 

 

 

KRZESŁA  I  STOLIKI: 
 

KRZESŁA  – siedzisko i oparcie sklejka w kolorze BUK. 

Stelaż w różnych kolorach. 

 

 

 - Krzesło OK1  stelaż kwadrat 20x20 mm nr 0,1          124,23 zł. 

 

 

 

 
- Krzesło PUCHATEK   stelaż okrągły 18 mm  nr 0,1     120,54 zł. 

 

 

 - Krzesło PUCHATEK   stelaż okrągły 25 mm  nr 1         136,53 zł. 
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STOLIKI – blat płyta laminowana 18 mm w kolorze BUK 

(inne za dopłatą) z obrzeżem w kolorze stelaża. 

Stelaż w różnych kolorach. 

Stoliki są w paczkach, do samodzielnego montażu. 
 
 

Seria PUCHATEK: stelaż okrągły 54 mm 

 - Stolik – blat okrągły 1300    nr 0,1,2  480,93 zł.   

 - Stolik – blat półokrągły 1300   nr 0,1,2  309,96 zł. 
 

 - Stolik – blat prostokątny 1300x650   nr 0,1,2  339,48 zł. 

   - Stolik – blat prostokątny 1300x800   nr 0,1,2  362,85 zł. 
 

 - Stolik – blat sześciokątny 1300   nr 0,1,2  506,76 zł. 
 

 - Stolik – blat kwadratowy 650x650   nr 0,1,2  308,73 zł. 

- Stolik – blat kwadratowy 800x800   nr 0,1,2  362,12 zł. 

 

PRZYKŁADY   WYKONANIA: 

     
Stolik PUCHATEK sześciokątny               Stolik PUCHATEK prostokątny 1300 x 800 

i krzesła PUCHATEK                                               i krzesła DARTEK 
 

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 4 z 13 

 

 

  

 

Inne:       zaokrąglone rogi  

 

 - Stolik przedszkolny OS 1200x800   nr 0,1   298,15 zł. 

   stelaż kwadratowa 25x25 mm, obrzeże 2 mm 

 

 - Stolik przedszkolny OS 1200x800   nr 0,1   298,15 zł. 

   stelaż okrągły 25 mm, obrzeże 2 mm 

 Stolik może posiadać stopkę regulacyjną   dopłata do stolika     28,00 zł. 

    

  - Stolik przedszkolny OS4 800x800   nr 0,1   287,08 zł.  

     stelaż kwadrat 25x25 mm, obrzeże 2 mm    

  

  - Stolik przedszkolny OS4 800x800    nr 0,1   287,08 zł.  

    stelaż okrągły 25 mm, obrzeże 2 mm   
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KRZESŁA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ: 

 

 - Krzesło ZBYSZEK 

      stelaż owalny 20x38 mm, 15x30 mm 

regulacja nr 1-2      198,03 zł.  
 

 

 
 

STOLIKI Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ: 

 

 
Seria PUCHATEK z regulowaną wysokością: stelaż okrągły 54 mm 

  

 - Stolik – blat okrągły 1300  Regulacja 0-1 lub 1-2  653,13 zł.   

 - Stolik – blat półokrągły 1300 Regulacja 0-1 lub 1-2  439,11 zł. 
 

 - Stolik – blat prostokątny 1300x650 Regulacja 0-1 lub 1-2  511,68 zł. 

   - Stolik – blat prostokątny 1300x800 Regulacja 0-1 lub 1-2  535,05 zł. 
 

 - Stolik – blat sześciokątny 1300 Regulacja 0-1 lub 1-2  765,06 zł. 
 

 - Stolik – blat kwadratowy 650x650 Regulacja 0-1 lub 1-2  480,93 zł. 

- Stolik – blat kwadratowy 800x800 Regulacja 0-1 lub 1-2  529,40 zł. 
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REGALIKI: 
wys. x szer. x głęb. (w mm.) 

   
- OLA 13 KOLOROWY – regalik    1160 x 800 x 380   552,68 zł.  

   
- OLA 13 K KOLOROWY – regalik     810 x 800 x 380   478,88 zł.  

 

    
 - REGALIK KOLOROWY Z DASZKIEM  1160 x 800 x 400           1.031,56 zł.  

 

   
- KASIA 13 p       810 x 800 x 360 mm   314,88 zł.  

 

    
- KASIA 13pn      1000 x 800 x 360 mm   366,54 zł.   

 

  
- KASIA 13px      1000 x 800 x 360 mm   398,52 zł 
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- KASIA pn szafka na zabawki         380,07 zł.   
KASIA pn szafka na zabawki jest przelotowym meblem o nietypowym kształcie.  

Możliwość dojścia do półek z obu stron, pozwala na ciekawe ustawienie mebla  

w pomieszczeniu przedszkolnym oraz zwiększenie dostępu do znajdujących sie  

na półkach zabawek. 

wym. 770x1060x1010   /głeb./szer./wys. 

 

 

- KASIA pn szafka na książki         528,90 zł.   

KASIA pn szafka na książki  jest funkcjonalnym meblem o nietypowym kształcie.  

Możliwość dojścia do półek biblioteczki z obu stron, pozwala na ciekawe ustawienie  

mebla w pomieszczeniu przedszkolnym oraz zwiększenie dostępu do znajdujących  

sie na półkach książek. 

wym. 770x1060x1010   /głeb./szer./wys. 

 

 
     

- KASIA pn półka wisząca          212,79 zł.   

KASIA pn półka wisząca  jest wyposażona w dwie półki na której mogą być ustawione  

zabawki lub książki. Półka stylem nawiązuje do mebli przedszkolnych KASIA PN i może  

być doskonałym uzupełnieniem pomieszczenia przedszkolnego wyposażonego właśnie  

w ten system mebli. 

wym. 200x1025x470   /głeb./szer./wys. 

 

   

- KASIA pn skrzynia na kółkach          169,74 zł.   
Kasia pn skrzynia na kółkach to funkcjonalny i pojemny mebel, który może być wykorzystany  

do przechowywania zabawek lub książek. Może on być osobnym meblem lub stanowić komplet 

dla KASI p skrzyni skarbów. 

wym. 335x750x430 mm   /głęb./szer./wys. 
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- KASIA pn skrzynia skarbów         531,36 zł.   
Funkcjonalna szafka do przechowywania zabawek. Kasia pn skrzynia skarbów składa się  

z Kasi pn pojemnika na kółkach oraz nadstawki. Kasia pn skrzynia skarbów stylem nawiązuje  

do mebli przedszkolnych KASIA PN i może być doskonałym uzupełnieniem pomieszczenia 

przedszkolnego wyposażonego właśnie w ten system mebli. 

wym. 360x800x670 mm   /głęb./szer./wys. 

 

 

Pozostałe regaliki w plikach:  

“zerówka, kl. I-III, przedszkola – regaliki i segmenty OLA” 

              “zerówka, kl. I-III, przedszkola – segmenty KASIA” 

 
SZATNIE: 
 

   WZÓR 9:          szer. x głęb. x wys. (w mm.) 

- Ławka OK4  stelaż kolorowy     1200 x 300 x 390          202,95 zł.  

- Ławka OK7  stelaż kolorowy     2000 x 300 x 390  313,65 zł. 

 

 

   
                                                   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.  

 

Pozostałe szatnie w pliku:  

“zerówka, kl. I-III, przedszkola – szatnie” 
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ŁÓŻECZKA, KOJCIE I INNE: 
Do samodzielnego montażu. 

 

 - Łóżeczko dziecięce        na telefon   

    Wymiar: 120 x 60 cm 

Sosna lakierowana. 

 

 - Kojec dziecięcy 1         na telefon   

    Wymiary: 96,5 x 76,5 x 72 cm 

Spód: płyta wiórowa + pianka + cerata z motywem dziecięcym. 

Stelaż: lakierowane drewno sosnowe. 

W komplecie 4 rolki w tym 2 z hamulcem. 

- Kojec dziecięcy 2         na telefon   

    Wymiary jednego boku: 93,5 x 71,5 cm 

Drewno sosnowe lakierowane. 

W komplecie boki 8 szt. + listwy mocujące do ściany + stopki. 

UWAGA! Na zdjęciu pokazano kojec sześcioelementowy. 

 

 
- Krzesełko do karmienia       na telefon   

Wymiary: 46 x 44 x 86 cm 

Siedzisko wykonane z płyty obitej gąbką i ceratą z motywem dziecięcym. 

Stelaż wykonany z lakierowanej sosny. 
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- Krzesełko dziecięce        na telefon   

Wymiary: 52 x 64 x 89 cm 

Krzesełko trzy w jednym. 

Drewno sosna lakierowana i kolorowa, płyta MDF. 

 

 
- Krzesełko turystyczne       na telefon   

Wymiary po złożeniu: 31 x 28 x 11 cm 

Krzesełko turystyczne "trzy w jednym", proste składanie. 

Zastosowanie dla dzieci w wieku 0.5 do 5 lat. 

Kolory: niebieski, czerwony i zielony. 

 

 
- Regał dziecięcy z wanienką      na telefon   

Wymiary: 83 x 59 x 95 cm 

Lakierowane drewno sosnowe, płyta meblowa sosna. 

Wyposażenie dodatkowe: 4 kółka (2 z hamulcem). 

Profilowana wanna plastikowa PRIMA BABY. 

 

 
- Regał dziecięcy 1        na telefon   

Wymiary: 91 x 55 x 94,5 cm 

Lakierowane drewno sosnowe, płyta meblowa sosna. 

 
- Regał dziecięcy 2        na telefon   

Wymiary: 91 x 55 x 94,5 cm 

Lakierowane drewno sosnowe, płyta meblowa sosna. 
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 - Przewijak wiszący         na telefon   

Wymiary: 65 x 15 x 83 cm 

Przewijak do zamocowania na ścianie. 

Wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm. 

Kolory: biało-szaty, biały, sosna, wiśnia. 

 - Zastawka drzwiowa        na telefon   

Wymiary: od 70 do 110 cm 

Bramka do zabezpieczenia otworów drzwiowych, wejść na schody, itp.  

Wykonana z lakierowanego drewna sosnowego. 

 
- Bramka metalowa         na telefon   

Wymiary: 70 - 101 cm 

Bramka do zabezpieczenia otworów drzwiowych, wejść na schody, itp.  

Do zabezpieczenia otworów o szerokości 70-101 cm. 

Podwójne zabezpieczenie otwarcia. Na dolnej listwie nakładka 

zabezpieczająca przed "potknięciem się" oraz ułatwiająca przejazd np. 

wózkiem dziecięcym. 

Wykonana z metalu. 

Kolor: biały i szary. 

 

 

Nasze regaliki i segmenty są gotowe do postawienia i nie 

wymagają montażu (oprócz włożenia półek, które dla 

bezpieczeństwa podczas transportu dostarczane są luzem). 

Dla bezpieczeństwa dzieci, zalecamy montaż regalików do ściany.  

 

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 
 

http://www.bismw.com.pl/
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W ofercie przedstawiliśmy tylko przykłady wyposażenia. Posiadamy także  

sprzęt sportowy dla maluszków, klocki i …….. 
 

 

 

 
 

 

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 grudnia 2022 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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