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Код
лв/бр. без 

ДДС
  лв/бр.       
с ДДС

1157-0381123-12 55,36 лв. 66,43 лв.

1157-0381623-12 58,35 лв. 70,02 лв.

1002-0385023-11 29,08 лв. 34,90 лв.

1001-2605022-11 3,86 лв. 4,63 лв.

Подов сифон /ОСНОВА/ със странично 
оттичане ф50, воден запор, суха клапа 
срещу миризми, текстилна пола /за 
точкови и линейно отводняване - Line 6 
& Line 9/

Комплект подов сифон със странично 
оттичане ф50, воден запор, суха клапа 
срещу миризми, текстилна пола и 
двустепенна телескопична надстройка 
с иноксово легло и решетка 10х10см 
/Line 5/

Комплект подов сифон със странично 
оттичане ф50, воден запор, суха клапа 
срещу миризми, текстилна пола и 
двустепенна телескопична надстройка 
с иноксово легло и решетка 15х15см 
/Line 5/

Описание

Сифон със странично оттичане ф50 
/полиетилен/ съвместим с линейно и 
точково отводняване /Line 6 & Line 9/
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Код
лв/бр. без 

ДДС
  лв/бр.      
с ДДС

1156-1032000-01 56,14 лв. 67,37 лв.

1156-1033000-01 63,89 лв. 76,67 лв.

1156-1034000-01 71,63 лв. 85,96 лв.

1156-1035000-01 79,65 лв. 95,58 лв.

1156-1036000-01 90,37 лв. 108,44 лв.

1156-1036500-01 101,70 лв. 122,04 лв.

1156-1038000-01 120,76 лв. 144,91 лв.

Линеен отводнител INOX с дължина 20 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                         
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Линеен отводнител INOX с дължина 30 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                         
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Линеен отводнител INOX с дължина 40 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                                    
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Линеен отводнител INOX с дължина 50 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                                    
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Описание

Линеен отводнител INOX с дължина 60 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                                          
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Линеен отводнител INOX с дължина 65 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                                                    
съвместим с арт. 1002-0385023-11

Линеен отводнител INOX с дължина 80 
см, с вградена суха клапа срещу 
миризми, плътна решетка,/Line 6/                         
съвместим с арт. 1002-0385023-11
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Код
лв/бр. без 

ДДС
  лв/бр.       
с ДДС

1153-0011099-01 14,72 лв. 17,66 лв.

1153-0011599-01 19,49 лв. 23,39 лв.

Точков отводнител с иноксово легло и 
решетка 10х10 см, суха клапа срещу 
миризми, ф 50 мм, съвместим с арт. 
1002-0385023-11

Точков отводнител с иноксово легло и 
решетка 15х15 см, суха клапа срещу 
миризми, ф 50 мм, съвместим с арт. 
1002-0385023-11

Описание
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лв/бр. 
без ДДС

лв/бр.       
с ДДС

5,41 лв. 6,49 лв.

4,41 лв. 5,29 лв.
h 40мм

7,64 лв. 9,17 лв.
2121-0251099-11 h 90 Ø 90мм

Код Тип
Воден 
поток

лв/бр. 
без ДДС

лв/бр.      
с ДДС

1001-1185022-11 0.81 л/сек. 17,33 лв. 20,80 лв.

1001-1187022-11 1.00 л/сек. 18,86 лв. 22,63 лв.

Код Тип
лв/бр. 

без ДДС
лв/бр.     
с ДДС

1001-0375022-11 17,17 лв. 20,60 лв.

1001-0377022-11 19,16 лв. 22,99 лв.

1001-0371022-11 22,54 лв. 27,05 лв.

Код Характеристики

ИНОКСОВА РЕШЕТКА ЗА ОСНОВНО ТЯЛО НА СИФОН - НЕРЪЖДАЕМА 
2073-0011099-01 100х100х1 мм
СУХА КЛАПА ПРОТИВ МИРИЗМИ И ИНСЕКТИ
2131-0224099-11
СИФОН ОСНОВНО ТЯЛО С РАМКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

100х100мм

полипропилен

h Ø

полиестерна 
пола

55мм 50мм

95мм 70мм

стъклофибърна 
пола с метален 

фланец

h

55мм

95мм

125мм

Ø

50мм

70мм

110мм

Воден поток

0.81 л/сек.

1.00 л/сек.

2.80 л/сек.
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Код
Воден 
поток

лв/бр. 
без ДДС

лв/бр.      
с ДДС

1001-1185000-11 1.40 л/сек. 16,78 лв. 20,14 лв.
1001-1187000-11 1.60 л/сек. 17,98 лв. 21,58 лв.

Цените са обект на Общите условия за продажба на ВИ ДЖИ ЕФ ООД. Всички цени са на дребно в бълг. лева за 
една ед. мярка, франко склад София, Пловдив, Бургас и Варна, изчислени по фиксинга на БНБ 1.00 Евро = 1,95583 
български 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.

Тип

полиестерна пола

h

100мм
80мм

Ø

50мм
70мм
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