
Уважаеми Господа, 

 

 

Фирма „ВИ ВИ ЕМ 2005” ООД е създадена през 2005 г. с основен предмет на дейност 
производство и изграждане на висококачествени индустриални подови настилки и 

защитни изолационни покрития и системи. Произвежданите от фирмата подови 

покрития са на база синтетични смоли и са предназначени за влагане в обекти от лека, 
тежка и хранително вкусова промишленост, предприятия и помещения с мокри 

производства, предприятия за преработка на мляко, месо и риба, предприятия от 
химическа промишленост, ремонтни работилници, производствени площадки и халета, 
болнични заведения, учебни заведения, подземни паркинги и гаражи, както и други 

граждански обекти и съгласно нормативните и други изисквания за хигиена, 
киселиноустойчивост, якост на натиск, износоустойчивост и др. Произвежданите и 

изпълнявани подови системи се отличават с голямо цветово многообразие по каталог 
“RAL classic”, естетичен външен вид, висока механична и химическа устойчивост в 

различни агресивни среди и устойчивост на високи работни температури. 

Фирмата разполага с висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен стаж и 

опит в технологиите и производството на материали за индустриални подови системи 

и решения, апликатори, модерна механизация и машини, както и че всички 

произвеждани продукти и изпълнявани дейности са с гаранция, осигурена е и 

следгаранционна поддръжка. 

 

Някой от по-големите клиенти и изпълнени обекти на фирмата: 

• 2015 г. Изработка на епоксидни подови покрития и холкери в производствени, 

складови и специализирани помещения на „Good Mills България” /София Мел/, гр. 

София; 

• 2015 г. Изработка на полиуретанциментови подови покрития и холкери в 

сервизни помещения на ресторант „Made in home”, гр. София; 

• 2015 г. Изработка на епоксидни и полиуретанциментови подови покрития в 

производствени помещения на „Българска Млечна Компания ”, гр. Хасково; 

• 2015 г. Изработка на епоксидни и полиуретанциментови подови покрития и 

холкери в помещения на Стадион в с. Марково, общ. Пловдив; 

• 2015 г. Изработка на епоксидно подово покритие в клиника по „Фармакология” 

на болница „Царица Йоанна” – ИСУЛ” гр. София. 

• 2015 г. Изработка на епоксидни и полиуретанциментови подови покрития в 

производствени помещения на „Княжевска минерална вода” гр. София; 

• 2015 г. Изработка на епоксидно подово покритие в работни кабинети на 
„Фармацевтичен факултет” към МУ гр. София; 

• 2014 г. Изработка на противоплъзгащо епоксидно подово покритие и 

маркировка в поздемен паркинг на бизнес сграда „БСР София” АД гр. София; 



• 2014 г. Изграждане на специализирана епоксидна подова настилка на база 
епоксиден полимербетон за висок трафик на Летище „София”, ниво „-1” от паркинг-
гараж на Терминал 2. 

• 2014 г. Изработка на епоксидно подово покритие в реанимационно отделение на 
болница „Царица Йоанна” – ИСУЛ” гр. София. 

• 2014 г. Изработка на епоксидни подови покрития в търговски обекти на сгради 

5, 6, 7 и 8 на "Женски пазар",  бул. "Стефан Стамболов",  от бул."Тодор Александров" 

до ул."Св. Св. Кирил и Методий", Зона Б-2, район "Възраждане",  гр. София. 

• 2014 г. Изработка на епоксидно подово покритие в монтажен цех за 
производство на електродвигатели на “ИХБ Електрик”, гр. София. 

• 2014 г. Изработка на епоксидни и полиуретанциментови подови покрития в 

производствени помещения и цехове за производство на млечни продукти в „ОМК – 

ВЕРЕЯ”, гр. Пловдив. 

• гр. Барселона, Испания – Изработка на епоксидни подови покрития в цехове за 
производство на плодови сокове; 

• Епоксидно подово покритие в цехове за производство на хартия “Монди” гр. 

Стамболийски. 

• Специализирани епоксидни подови покрития в командни и машинни зали на 
„АЕЦ – Козлодуй”, гр. Козлодуй. 

• Изработка епоксидни подове на учебна зала № 226 на „Университет по 

Архитектура Строителство и Геодезия - УАСГ” гр. София. 

• Изработка епоксидни подове на зали 222-лекционна и 224-лекционна на 
„Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - УАСГ” гр. София. 

• Изработка епоксидни подове на зали 228-лекционна и 230-лекционна, бл. 4-

Нова сграда на „Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - УАСГ” гр. 

София. 

• Производствени халета в „АББ Ауттомейшън”, гр. Раковски. 

• Подови покрития в цех за разфасовка на риба в „Делта индъстри”, гр. Созопол. 

• Дискотека “OLD №1” гр. Ловеч. 

• Шоурум на „Рено България”, гр. София. 

• Изработка на епоксидни подове в цехове и складови халета на „РИБНА БОРСА 

ВАСТОН” гр. София. 

• Цехове на птицекланница и хладилни камери на „Еврофриго”. 

• Цехове за производство на ветеринарни препарати в ”Биовет”, гр. Пещера. 

• Акумулаторно помещение на Аерогара гр. София. 



• “ФАРМА” АД, гр. Дупница. Изработка на саморазливни подови настилки на 
база модифицирани епоксидни смоли, изработка на стенни покрития на база 
модифицирани епоксидни смоли и изработка на холкери от епоксиден полимербетон. 

• “ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА – 

ИЯИЯЕ” към БАН, гр. София. Изработка на безискрови саморазливни подови настилки 

и холкери. 

• Център за бърза помощ гр. Сливен. 

• Склад за готова продукция ”Балканфарма” – Разград. 

• Център на Ръководство въздушно движение –Черни връх. 

 

 

 

 

„ВИ ВИ ЕМ 2005” ООД 

 


