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Зайве порівнювати наші газонні решітки ТТЕ з такими способами облаштування паркувальних місць (парковок) як асфальт чи бетонне покриття 
(бруківка). Адже й так зрозуміло, що жодної користі від закоркованого ґрунту немає, лише одне лихо – підвищення температури повітря через 
нагрівання такого покриття під сонцем, підтоплення вулиць та домів після дощу та танення снігу, знищення родючого шару ґрунту, зменшення 
кількість зелених насаджень, , прориви каналізації через завантаженість та інші недоліки. 

 
РЕШІТКА ТТЕ МАЄ БЕЗЛІЧ ПЕРЕВАГ: 

 

МІЦНІСТЬ РЕШІТКИ СТІЙКЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВІДМІННИЙ ДРЕНАЖ 
 

– міцність решітки ТТЕ в рази перевищує 
показники інших газонних решіток; 

– тільки німецька газонна решітка ТТЕ® 
витримує навантаження більше 40 тон; 

– товщина внутрішніх стінок – 1,5 см, зовнішніх 
стінок – 2 см; 

– система з’єднання типу «шип-паз» з 
масивних зубців з чотирьох сторін кожної 
решітки (відсутність замків, завдяки чому 
решітка не ламається). 

 

 
– Стійке озеленення вже через 2 місяці. Через 

рік ступінь озеленення не менше 95% площі: 
– досить широкі чарунки і товсті перегородки 

забезпечують стійке зростання трави 
– відсутність цементу і щебню в шарі основи 

сприяє розвитку кореневої системи 
– міцні стінки не дозволяють ущільнюватися 

ґрунту,  
– чудовий захист кореневої системи дерев. 

 

 
– 100% атмосферних опадів проходить 

безпосередньо крізь решітку: 
– незначне ущільнення гарантує швидке 

потрапляння опадів в ґрунт; 
– не використовується цемент або суміш 

(«гарцовка»), завдяки чому вода швидко 
потрапляє в ґрунт; 

– решітка має деформаційні шви між 
елементами, які в ході експлуатації 
злегка «грають», тому стики теж 
забезпечують чудове водопроникнення. 

 

РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ   ЕКОНОМІЧНІСТЬ ПОЗИТИВНІ ВІДГУКИ 
 

– система з'єднання решіток дозволяє 
розподілити навантаження на максимальну 
площу: 

– при наїзді автомобіля навантаження 
розподіляється рівномірно на велику площу, 
завдяки чому поверхня залишається завжди 
рівною 

– не виникає просідання або провалів 
решітки; 

– газонна решітка має високу та витримує 
вплив сил при прискоренні, гальмуванні та 
повороті коліс. 

 
– решітка ТТЕ® не потребує величезного шару 

основи зі щебню (для легкових авто). 
– для вантажних авто шар основи зі щебню в 3 

рази менше, ніж при використанні інших 
решіток або бруківки; 

– економія на витратах, пов’язаних з 
влаштуванням систем водовідведення та 
очисних споруд і т.п.; 

– економія на найманих робітниках для 
виконання робіт: ви можете самостійно 
встановити решітку – це швидко і просто. 

 

 
– наші Клієнти рекомендуються газонну 

решітку ТТЕ своїм друзям; 
– ми побудували більше 3 млн кв.м. 

екологічних парковок; 
– всі клієнти вдячні нам за роботи з 

монтажу решітки та її обслуговування; 
– ми зберегли тисячі кубометрів верхнього 

родючого шару ґрунту, а також захистили 
двори від паводків та підтоплень; 

– свіже повітря, відсутність бруду та 
прохолода у дворі - це запорука гарного 
настрою наших клієнтів, а також основа 
здорового життя. 
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ПОРІВНЯННЯ РЕШІТКИ ТТЕ® ТА ІНШИХ ГАЗОННИХ РЕШІТОК, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ПРЕДСТАВЛЕНІ В УКРАЇНІ 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Назва чи бренд / представник в 
Україні 

Решітка TTE / Будівельна компанія 
«Екопарковка та інфраструктура» 

Тонкі пластикові решітки Бетонні решітки 

Зовнішній вигляд 

 
  

Країна-виробник Німеччина Україна, Китай, Польща Україна 
Матеріал Вторинний пластик Пластик Бетон 
Колір Темно-сірий Сірий, зелений, чорний Сірий 
Розміри, мм 800 х 400 х 60  630 х 430 х 38  500 х 500 х 80  
Товщина стінок, мм 15-20 2-4 90-120 
Вага решітки / вага 1 кв.м., кг 8,6 / 26,5 1,1 / 4,1 25 / 120 
Решіток в 1м2, шт. 3,125 3,69 4-10 
Максимальне навантаження, т Більше 30  До 5 До 15 (якщо більше - провалиться) 
Система з’єднання Шип-паз Замки Відсутня 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ 
Назва чи бренд / представник в 
Україні 

Решітка TTE / Будівельна компанія 
«Екопарковка та інфраструктура» 

Тонкі пластикові решітки Бетонні решітки 

Виїмка ґрунту, куб.м для 1000 кв.м. 10-12 см = 120 куб.м. (3 камази) 25-30 см = 300 куб.м. (8 камазів) 30-35 см = 300 куб.м. (9 камазів) 
Шар основи зі щебню для 1000 
кв.м. (легкові авто) 

Не потрібна щебенева основа 18-20 см = 300 куб.м. щебня 18-20 см = 300 куб.м. щебня 

Кількість робітників для 1000 кв.м. 5-7 робітників 10-15 робітників 10-15 робітників 
Час укладання, для 1000 кв.м. 2-3 тижні 2-3 місяці 2-3 місяці 
Гарантія на решітку, років Більше 20 До 2-х До 10 
Гарантія на парковку, років Більше 20 До 2-х До 2-х 
Можливі комбінації Бруківка, галька, каміння, інше Гравій Гравій 
Можливість маркування За допомогою бруківки,  

в т.ч. різнокольорові зображення 
Неякісно, лише гравієм Неякісно, лише фарбою 

Ціна за 1 кв.м. решітки, грн Від 23 євро Від 380 грн Від 280 грн 
Вартість 1 кв.м. парковки «під 
ключ» 

Від 900 грн Від 920 грн Від 850 грн 

 

 
 



ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Назва чи бренд / представник в 
Україні 

Решітка TTE / Будівельна компанія 
«Екопарковка та інфраструктура» 

Тонкі пластикові решітки Бетонні решітки 

Особливості та переваги по 
відношенню до аналогів 

- Не слизька поверхня 
- Найбільша міцність 
- Можливість комбінування з ФЕМ, 

світлом, поливом тощо 
- Найкращий дренаж 
- Потребує найменшого шару 

основи 
- Найшвидший монтаж/демонтаж 
- Найширший спектр застосування 

Невелика ціна Найдешевша ціна 

Недоліки ВІДСУТНІ 

- Необхідність великого шару основи 
- Великі витрати на додаткові матеріали 
- Крихкий матеріал (для тонких пластикових решіток) 
- Складний механізм кріплення (для тонких пластикових решіток) 
- Відсутність кріплення у бетонних решіток  
- Не підходять для місць з активним рухом авто 
- Ускладнений монтаж та демонтаж (з пошкодженнями решітки) 
- Не можливо використовувати з ФЕМ, бруківкою 
- Ущільнюють ґрунт, просідають під навантаженням 
- Не стійкі до морозів та ультрафіолету (тонкі пластикові) 
- Не рекомендується застосовувати на поверхнях з нахилом 

більше 7%. 
- Потребують великих витрат на техніку  
- Не рекомендується використовувати на деяких типах ґрунту 
- Ускладнений догляд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Назва чи бренд / представник в 
Україні 

Решітка TTE / Будівельна компанія 
«Екопарковка та інфраструктура» 

Тонкі пластикові решітки Бетонні решітки 

Зовнішній вигляд 

 
 

 

Екопарковки / для вантажних авто ТАК Лише для легкових авто Лише на великій щебеневій 
основі 

Ландшафтний дизайн та 
благоустрій територій 

ТАК Для доріжок НІ 

Професійні манежі для кінного 
спорту 

ТАК НІ НІ 

Футбольні поля та спортивні й 
ігрові майданчики 

ТАК НІ НІ 

Укріплення схилів, мостів, узбіччя 
доріг 

ТАК МОЖЛИВО МОЖЛИВО 

Сільське господарство, зоопарки ТАК НІ НІ 
Рекламні рішення ТАК НІ НІ 
Спеціальні можливості ТАК НІ НІ 
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РЕШІТКИ ВІДМІННО ДУЖЕ ПОСЕРЕДНЬО НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОПАРКОВКА. СХЕМА МОНТАЖУ  
газонних решіток ТТЕ® та звичайних газонних решіток для авто вагою до 3-х тон  

 

 
ГАЗОННА РЕШІТКА ТТЕ / БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОПАРКОВКА ТА ІНФРАСТРУКТУРА» 

 
 
 
 

 
 

ТОНКА ПЛАСТИКОВА РЕШІТКА 
 

БЕТОННА РЕШІТКА 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Зі схеми видно, що решітка ТТЕ економніша та швидша в укладанні. 
Ви навіть самостійно можете зробити екопарковку 



 
ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКИХ ПЛАСТИКОВИХ ТА БЕТОННИХ ГАЗОННИХ РЕШІТОК 

 
 

   
   

 
 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Такі решітки деформуються, не розподіляють навантаження та просідають під вагою авто, мають 
недостатню міцність та тонкі крихкі перегородки, потребують великого шару щебеневої основи та великих витрат на 
додаткові матеріали, їх доставку та оплату праці робітників. У бетонних немає навіть системи з’єднання. Як результат – 
майже відсутні дренаж та озеленення – лише бруд та бетон.  
МИ НЕ РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТОНКІ ПЛАСТИКОВІ ТА БЕТОННІ РЕШІТКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ЕКОПАРКОВОК. 
 

 

 



 
АСФАЛЬТ АБО ПРОСТО БРУКІВКА - недовговічне покриття, відсутні дренаж та озеленення 

 
 

  
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАК МОЖУТЬ ВИГЛЯДАТИ ВАШІ СТОЯНКИ, ПАРКІНГИ, ДВОРИ  
(за допомогою газонної решітки TTE®) 

 

   
   

   
 

Телефонуйте прямо зараз:  
(067) 84-243-84, (095) 84-643-84 

www.TTEstudio.com.ua 

 

http://www.ttestudio.com.ua/

