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Прайс-лист
(роздрібні та оптові ціни з ПДВ зі складу в Києві)
РЕШІТКА TTE MultiDrain-PLUS
Тип/вигляд

Найменування
та опис товару

0-100

Aрт. № 1351.4080.20
Пластикові мати решітчасті з вторинно
переробленого пластику для
будівництва екопарковок та
благоустрою територій
Розмір модуля: 800x400x60 мм
Чарунки: 32 штуки, розмір 80x80 мм
Шипи: ромбовидні, висота 2 мм
Вага: близько 8,7 кг
Колір: сірий
Aрт. № 1351.4080.30
Пластикові мати решітчасті з вторинно
переробленого пластику для
будівництва екопарковок та
благоустрою територій, а також для
будівництва манежів для кінного
спорту
Розмір модуля: 800x400x60 мм
Чарунки: 32 штуки, розмір 80x80 мм
Шипи: круглі, висота 1-2 мм
Вага: близько 8,7 кг
Колір: сірий
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301-1600
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БРУКІВКА TTE
Тип/вигляд

Найменування
та опис товару

0-100

Вартість за кв.м.
101-300
301-1600

Бруківка ТТЕ® з бетону
Колір: сірий
В 1 кв.м. = 174 штуки (заповнюються 174
чарунки решітки)

280
гривень

250
гривень

Бруківка ТТЕ® з бетону
Колір: червоний, жовтий, зелений,
коричневий, чорний
В 1 кв.м. = 174 штуки (заповнюються 174
чарунки решітки)

320
гривень

280
гривень

Бруківка ТТЕ® з натурального каменю
(пісковик, граніт)

від 990 грн.

LED-каміння «ЕкоПарк», 74x74x48mm
2Вт. 12В IP-Рейтинг: IP68 Кольори: білий
(теплий), білий (нейтральний), білий
(холодний), бурштин, червоний, синій,
зелений, RGB

24 євро/шт.

від
1600
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БУДІВНИЦТВО ТА ПОСЛУГИ
Тип/вигляд

Найменування
та опис товару

0-100

Вартість за кв.м.
101-300
301-1600

від
1600

Екологічна трав’яна парковка «під
ключ». З урахуванням основних
матеріалів та робіт.
(Ціни вказані для Києва та області)

від 35 євро.
(в залежності від навантаження, типу ґрунту, переліку
та обсягу робіт на об’єкті)

Поле для міні-футболу зі штучним
газоном. З урахуванням основних
матеріалів та робіт.
(Ціни вказані для Києва та області)

від 49 євро.
(в залежності від обсягу робіт на об’єкті)

Манеж для кінного спорту. З
урахуванням основних матеріалів та
робіт. Також будівництво левад, загонів,
водилок, бочок та інших споруд для
кінного спорту
(Ціни вказані для Києва та області)
Обслуговування екологічних парковок.
Всі необхідні регламентні роботи з
підтримки парковок (полив, стрижка,
підсів, внесення добрив).
Ціна вказана за кв.м. на рік.

від 37 євро.
(в залежності від навантаження, типу ґрунту, переліку
та обсягу робіт на об’єкті)

-

130
гривень

від 80
гривень

Встановлення та налаштування
системи поливу

Доставка та прокат газонних решіток
системи ТТЕ

За домовленістю



За бажанням замовника на екопарковках можливе встановлення блокіраторів, шлагбаумів,
освітлення, висадження кущів та виконання інших робіт (за додаткову оплату).
Ціни, вказані в євро, сплачуються в гривнях за курсом Національного банку України на день оплати
+ 1,5%.
У разі купівлі більше ніж 2кв.м. бруківки окремо оплачується вартість піддону (60 грн. з ПДВ).



Відвантаження товарів відбувається за умови 100% передплати.




Вартість доставки розраховується індивідуально для кожного замовлення (розвантажувальні роботи
сплачуються окремо). Також:
 безкоштовна доставка по Київській області здійснюється при замовленні від 740 м²;
 доставка в регіони здійснюється платно, вартість розраховується окремо.
 можливий самовивіз зі складу в Києві.
За більш детальною інформацією щодо газонної решітки TTE® звертайтесь зручним для Вас способом:
 e-mail: info@ttestudio.com.ua
 моб. (095) 846-43-84
 www.ttestudio.com.ua
Наші спеціалісти нададуть Вам консультації з питань використання газонної решітки TTE®
безпосередньо для Ваших цілей. Компанія також виконає всі необхідні розрахунки та роботи з монтажу та
обслуговування газонної решітки TTE®.

