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Подпорите за двойни подове Star.T могат
да изравнят екстериорни пространства и
с най - нестандартни форми. Компактните
размери на подпорите ги правят
изключително подходящи за реновации.
Star.T се регулира от 8 до 15 mm и е
съвместима с всеки тип керамични,
бетонни или композитни плочи, за под с
всякакви размери и тегло. Star.B е вторият
елемент от системата, който позволя- ва
надграждане на височината на Star.T с 5
мм. Това допълнение дава възможност
да се постигне лесно височината на
познатите подпори “NM1” и “SE0”. Star.B се
поставя под Star.T. В случай на
необходимост от постигане на по-голяма
височина, е възможно до 3 елемента Star.В
да се поставят един върху друг в
комбинация със Star.T.

Артикул Артикулен № Мер. ед.
Цена лв/ мер. ед.

без ДДС с  ДДС

Star.T E00354111 бр. 1,72 2,06

Star.B – удължител Star.T E003100025 бр. 0,94 1,13



ЦЕНОВА ЛИСТА 

ДИСТАНЦИОНЕРИ
В сила от 05.07.2021г.

Дистанционерите с фиксирана височина са бързо и икономично решение при изграждане на двойни
подове. Предлагат се три модела: EH12 (h12 мм), EH15 (h15 мм) и EH20 (h20 мм). В случай на разлики
в нивата или фабрични отклонения по плочите се прилагат 4 допълнителни балансьора за
автоматично нивелиране.
За полагане на плочи със специфична дебелина - 10 мм е наличен уникален модел EH12 с височина

на разделите 8 мм. При нужда от уплътнителна подложка с е използва LH3 диск с дебелина 3 мм,
подходящ за всички дистанционери, с възможност за поставяне както между основата и подпората,
така и над последната.

Артикулен № Тип A B C H H1
Цена в лв/мер. ед.

без ДДС с ДДС

E000012003 EH 12 30 150 3 12 11 0,76 0,91

E000015000 EH 15 30 140 3 15 12 0,79 0,95

E081003000 LH3 - 150 - 3 - 0,55 0,66

Кодовете са за подпори със самонивелираща се глава , с дебелина на разделителите 4mm.



Всички цени са на дребно в бълг. лева за ед. мярка, франко склад София, Пловдив и Бургас,
изчислени по фиксинга на БНБ 1.00 Евро=1.95583 бълг. лева. При промяна от БНБ на курса на
Еврото, ВИ ДЖИ ЕФ ООД си запазва правото да промени цените по новия курс на Еврото спрямо
Лева от датата на влизането му в сила.

ВИ ДЖИ ЕФ ООД
гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 115, тел. 02/ 44 55 100, 962 96 96, факс: 02/ 962 96 95
гр. Пловдив, бул. Карловско шосе 37, тел. 032/ 962 660, факс: 032/ 962 661
гр. Бургас 8000, к-с Лазур, бл. 140, партер, мобилен: 0885 650 866
гр. Варна 9009, ул. Уста Кольо Фичето 19-21, склад 3, мобилен: 0882 03 79 03
e-mail: office@vjf.bg www.vjf.bg

Размер на плочите Брой подпори/ m²

60 х 60 см 2,78 бр.

50 х 50 см 4 бр.

40 х 40 см 6,25 бр.

30 х 30 см 11,11 бр.
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