OFERTA
Produkty Anty-COVID 19

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

Produkty Anty – COVID 19
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Kolumna do dezynfekcji rąk
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Kolumna do dezynfekcji rąk KDS
2.111,91 zł.
Wymiar 1100 x 300 x 300 mm
Wyposażenie:
1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 x 300 mm,
1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm,
1 pompka płynu z dyszą rozpylającą,
1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 l oraz 1 l preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa),
1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu,
4 kołki rozporowe do montażu
Solidna konstrukcja. Kolumna KDS umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk.
Wykonana z blachy ocynkowanej 1-3 mm malowanej farbą poliestrową przystosowaną
do warunków zewnętrznych. Posiada elementy mechaniczne nierdzewne.

Kolumna do dezynfekcji rąk KDM
2.327,16 zł.
Wymiar 1100 x 300 x 300 mm
Wyposażenie:
1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 x 300 mm,
1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm,
1 pompka płynu z dyszą rozpylającą,
1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 l oraz 1 l preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa),
1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu,
4 kołki rozporowe do montażu,
1 półka na rękawice jednorazowe w pudełkach:
2 opakowania 130 x 250 x 60 mm lub 1 opakowanie 130 x 250 x 80 mm z otworem do pobierania,
1 wieszak od wewnątrz na rękawice jednorazowe zrywane, z otworem do pobierania,
1 uchwyt na worek na śmieci o pojemności ok 40 l o gabarytach max 600 x 300 x 295 mm
Solidna konstrukcja. Kolumna KDM umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk,
pozwala na wydawanie rękawic jednorazowych z kartonu lub haczyka oraz umożliwia
zawieszenia worka na zużyte rękawiczki.
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Kolumna do dezynfekcji rąk KDSA – prosta
1.687,56 zł.
Wymiary 1100 x 300 x 300 mm
Wyposażenie:
1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm,
1 pompka płynu z dyszą rozpylającą,
1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 l oraz 1 l preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa),
1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu,
4 kołki rozporowe do montażu
- do użytku w przestrzeniach publicznych
- prosty i elegancki design
- nie ma konieczności zasilania z dodatkowych źródeł
- łatwa w czyszczeniu
- łatwe uzupełnianie płynu dezynfekcyjnego
- zabudowany zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności 10 l
- dźwignia ze stali nierdzewnej
- istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
które są w komplecie.

Wózek WAM do dezynfekcji pomieszczeń
Wózek mobilny, dwustronny, o wym. 1570 x 820 x 700 mm,
Wyposażenie:
1 przestawny panel perforowany 655 x 750 mm,
1 półka dolna, wychwytowa 50 x 640 x 650 mm,
2 przestawne uchwyty o długości 350 mm,
1 przestawna półka metalowa o wymiarach 18 x 718 x 255 mm,

1.512,90 zł.
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1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 x 185 mm,
1 przestawny pojemnik 100 x 348 x 180 mm,
1 przestawna półka pod płyn do dezynfekcji 70 x 200 x 120 mm,
1 przestawne pudełko 70 x 196 x 80 mm,
1 przestawne pudełko 70 x 348 x 80 mm,
1 przykręcany uchwyt na mopa i szczotkę ~ 100 x 300 x 45,3 mm
przestawne haczyki długości 50 mm,
4 koła jezdne o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z hamulcem,
2 uchwyty do przesuwania wózka.
Wykonany z blachy 1,2-2 mm.
Wózek do samodzielnego montażu.
Sprzedawany bez wyposażenia w środki czystości.

Łokciowy Aplikator płynu ŁAP
Wymiar 350 x 125 x 95 mm bez wymiaru dźwigni
Wykonany z blachy nierdzewnej gr. 1,0-1,5 mm, pojemnik na płyn dezynfekcyjny
Oraz pompka wykonana z tworzywa sztucznego, możliwość przykręcenia aplikatora
do ściany oraz zawieszenia aplikatora na ściance wózka WAM oraz na wyrobach
warsztatowych wyposażonych w ścianki perforowane kwadratem 10 w rozstawie 38 mm.
Aplikator płynu łokciowy nierdzewny z płynem do dezynfekcji o pojemności 1l
(do wielokrotnego napełniania) przeznaczony jest do dozowania płynu dezynfekującego.
Może stanowić dodatkowe wyposażenie wózka do dezynfekcji WAM.

403,44 zł.
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Mobilny zestaw umywalkowy WWT
Wózek mobilny o wymiarach 1290 x 850 x 650 mm,
Wyposażenie:
1 przestawny panel perforowany 735 x 385 mm,
1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 x 185 mm,
1 przestawne pudełko 70 x 196 x 80 mm,
1 przestawne pudełko 70 x 348 x 80 mm,
4 koła jezdne o średnicy 125 mm, w tym 2 koła z hamulcem,
1 uchwyt do przesuwania wózka.
Ramka kosza – do zawieszania worka na śmieci – opcjonalnie
Dodatkowy Aplikator płynu łokciowy ŁAP w zestawie z płynem do dezynfekcji
o pojemności 1 l – opcjonalnie.
Wózek mobilny, wyposażony w zestaw umywalkowy, oraz nożną pompę wodną.
Powyższe zestawienie zapewnia pełną mobilność, oraz działanie w miejscach bez dostępu
do źródeł zasilania.
Wykonany z blachy 0,8-4 mm.
Wózek do samodzielnego montażu. Montaż na podstawie dołączonej instrukcji.

4.562,72 zł.
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115,62 zł.

Ramka kosza do mobilnego zestawu umywalkowego
Wymiar 40 x 448 x 250
Ramka kosza wykonana z blachy 1,0 mm, docisk z blachy ocynkownej 1,5 mm.

Wersja I

Wersja II
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Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji - wersja I
Wymiar 1550 x 400 x 305 mm
bez wyciętych napisów
366,54 zł.
z naklejkami
367,77 zł.
z wyciętymi napisami laserem
387,45 zł.
Możliwość wypoziomowania stojaka dzięki stopkom poziomującym.
Uchwyt na rękawiczki tzw. zrywki.
Półka z uchwytem na płyn do dezynfekcji.
Rama na worek 60 l.
Ruchoma klapka wrzutowa.
W wersji I uchwyt/trzpień na rękawiczki pozwala zaczepić zrywane rękawiczki foliowe.
Na półkę na płyn do dezynfekcji można wstawić dowolną butelkę z płynem (średnica otworu 102 mm).
Konstrukcja ramy na worek pozwala w łatwy sposób zamontować foliowy worek na śmieci
o pojemności ok. 60 l.
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Ruchoma klapka wrzutowa ułatwia wrzucanie, ograniczając jednocześnie do niezbędnego
Minimum konieczność dotykania powierzchni stojaka.
Możliwe jest wykonanie stojaka z napisami (w wybranym języku) lub bez napisów.
Stojak sprzedawany bez wyposażenia.

Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji z półką na pudełko z rękawiczkami - wersja II
Wymiar 1550 x 400 x 305 mm
bez wyciętych napisów
408,36 zł.
z naklejkami
410,82 zł.
z wyciętymi napisami laserem
430,50 zł.
Możliwość wypoziomowania stojaka dzięki stopkom poziomującym.
Uchwyt na rękawiczki tzw.
Zrywki i półka na pudełko z rękawiczkami.
Półka z uchwytem na płyn do dezynfekcji.
Rama na worek 60 l.
Ruchoma klapka wrzutowa.
Uchwyt/trzpień na rękawiczki pozwala zaczepić zrywane rękawiczki foliowe.
Wersja II wyposażona jest dodatkowo w półkę na pudełko z rękawiczkami jednorazowymi.
Na półkę na płyn do dezynfekcji można wstawić dowolną butelkę z płynem (średnica otworu 102 mm).
Konstrukcja ramy na worek pozwala w łatwy sposób zamontować foliowy worek na śmieci
o pojemności ok.60 l.
Ruchoma klapka wrzutowa ułatwia wrzucanie, ograniczając jednocześnie do minimum konieczność
dotykania powierzchni stojaka.
Możliwe jest wykonanie stojaka z napisami (w wybranym języku) lub bez napisów.
Stojak sprzedawany bez wyposażenia.
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Kolory RAL:

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty.
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie

www.bismw.com.pl
Zapraszamy do jej obejrzenia.
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)
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*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 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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