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ЦЕНОВА ЛИСТА 

 
Хидроизолационни битумни мембрани със специално приложение 

GENERAL MEMBRANE, Италия 

В сила от 17.03.2022г. 

Битумните хидроизолационни мембрани за специални приложения се 
използват при:  

• изграждане на мостове и виадукти;  
• изпълнение на покриви-градина;  
• изискване за огнеустойчива конструкция;  
• направа на пароизолация или пародренаж. 
• Залепване директно върху EPS/ XPS топлоизолации 

Тези мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с 
еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран 
стабилизиращ пълнител. 
 
 
 

артикул мер. ед. завършващ слой размери 
цена за ед. мярка 

без 
ДДС с ДДС 

ПАРОИЗОЛАЦИЯ 

С армировка от полиестер и вложка от алуминиево фолио. 
Gemini Vapor 3 mm  кв. м. кварцов пясък 1 х 10м 15,59 18,71 

Gemini Vapor 4 mm  кв. м. кварцов пясък 1 х 10м 21,56 25,87 

    
  

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА 

С допълнителен графитен слой, спиращ огъня. 

Cut fire 4,5 kg кв. м. мин. посипка 1 х 10м по запитване 

    
  

ПАРОДРЕНАЖ 
С армировка  от фибро стъкло и перфорация по цялата повърхност – позволява, посредством 
система от отдушници, парата да се отвежда в атмосферата 
Pegasus Spot кв. м. полиетилен 1 х 30м 4,78 5,74 
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артикул мер. ед. завършващ слой размери 
цена за ед. мярка 

без 
ДДС с ДДС 

МОСТОВЕ И ВИАДУКТИ 
С армировка от усилен полиестер, за директно полагане на асфалтова смес 
Gemini Bridge (Ponti) 4 mm кв. м. кварцов пясък 1 х 10м 17,06 20,47 
Gemini Bridge (Ponti) 5 mm кв. м. кварцов пясък 1 х 10м 19,05 22,86 

     
 

ПОКРИВ - ГРАДИНА 
С химически добавки, придаващи устойчивост на мембраната срещу коренната систем на растенията 
Gemini Garden 4 mm кв. м. кварцов пясък 1 х 10м 18,05 21,66 

 
 
 
артикул мер. ед. опаковка 

цена за ед. мярка  
 без ДДС с ДДС 

  
 
Грунд  
General Primer   

 бр. 

5 л 29,05 34,86 
10 л 50,80 60,96 
20 л 85,80 102,96 

200 л 814,00 976,80 
 
 
 
 
 
 
Цените са обект на Общите условия за продажба на Ви Джи Еф ООД.                                                                                                                                                                                                                                 
Всички цени са на дребно в български лева за ед. мярка, франко склад София, Пловдив, Бургас или Варна. 
Цените са изчислени по фиксинга на БНБ 1.00 Евро = 1,95583 лева.  
При промяна от БНБ на курса на Еврото, фирмата 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  
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