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ПАТ КБ „Приватбанк”
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Ціни дійсні з 01.01.2017

Прайс – лист*
(роздрібні та оптові ціни з ПДВ зі складу в Києві)
Найменування
та опис товару

Тип/вигляд

Вартість за м2

0-100

101-300

301-1600

TTE-MultiDrain-PLUS®. Aрт. №1351.4080.20
Газонні решітки з вторинно переробленого
пластику для будівництва екопарковок
та благоустрою територій (Розмір модуля
800x400x60 мм з 32 чарунками розміром
80x80 мм, ромбовидні шипи 2 мм, вага бл.
8,5 кг. Колір-сірий)

27,0
євро

25,5
євро

24
євро

TTE-MultiDrain-PLUS®. Aрт.№ 1351.4080.30
Газонні решітки з вторинно переробленого
пластику для будівництва екопарковок
та благоустрою територій, а також для
будівництва іподромів тощо (Розмір
модуля 800x400x60 мм з 32 чарунками
розміром 80x80 мм, круглі шипи 1,5/2/3,5 мм,
вага бл. 8,5 кг. Колір-сірий)

27,0
євро

25,5
євро

24
євро

від
1600

Д
О

®

TTE-MultiDrain-PLUS . Aрт.№ 1351.4080.40
Газонні решітки з вторинно переробленого
пластику для будівництва споруд
кінного спорту, масових заходів, малої
авіації тощо (Розмір модуля 800x400x60 мм
з 32 чарунками розміром 80x80 мм, із
закритим низом, круглі шипи 1,5/2/3,5 мм,
вага бл. 8,8 кг. Колір-сірий)
®

Г
28
євро

26
євро

О
В
І

Бруківка ТТЕ вібропресована (сіра),
1м2=174шт.=1,7м2 площі ділянки!

260
гривень

240
гривень

230
гривень

Р

Бруківка ТТЕ® з бетону (червона, жовта,
зелена, коричнева, чорна), 1м2=174шт.

290
гривень

265
гривень

250
гривень

Н

LED-бруківка «ЕкоПарк», 74x74x48mm,
2Вт., 12В, IP-Рейтинг: IP68. Кабель в
комплекті 50-100см.
Кольори: білий (теплий), білий (холодний),
бурштин, червоний, синій, зелений або RGB

до 100шт.

101 +

23
євро

21
євро

Додаткові матеріали оплачуються
окремо: контроллер, блок живлення…

Бруківка ТТЕ® з натурального каменю
(пісковик, граніт, мармур тощо),
1м2=174шт.=1,7м2 площі ділянки!
НОВИНКА!
Світлоповертаюча вібропресована бруківка
ТТЕ з люмінофорним покриттям.
1м2=174шт.=1,7м2 площі ділянки!

А

від 750 грн.

до 100шт.

101-300шт.

301 +

14
євро

12
євро

10
євро

Геосітка армуюча для укладання газонної
решітки TTE®
Щільність: 24г/м2; розмір чарунки = 4-6мм
Ізолююче антиковзке резинове покриття HL
Stable mats для денників та інших місць
утримання тварин.
1200 х 800 х 22 мм, вага 20 кг/шт.

Травосуміш зносостійка із серії
«MASTERLINE» на вибір/за наявності
 SPORTMASTER
 EXPRESSMASTER

55 грн.

29
євро

27
євро

24,5
євро

Д
О
Г

280грн./
1кг.

260грн./
1кг.

О
В

Знак ЕКОПАРКОВКА з інформаційною
табличкою згідно ДСТУ на сталевій основі.
Без монтажу, з урахуванням доставки по
Києву.

І
2800 грн.

Р

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

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

Обслуговування екологічних парковок.
Всі необхідні регламентні роботи з підтримки
парковок (полив, стрижка, підсів, внесення
добрив). Ціна вказана за кв.м. на рік!

230
гривень

210
гривень

Н
А

180
гривень

Доставка та прокат газонних решіток
системи ТТЕ®
Інші матеріали (ґравій, галька, грунт, газон,
поребрик тощо)
ШЕФ-МОНТАЖ, візуалізація проекту, інші роботи (роботи
з монтажу систем ТТЕ для інших цілей - облаштування
територій, спортивних майданчиків, іподромів, тощо)

За домовленістю.
За бажанням покупця на екопарковках
встановлюються системи поливу, блокіратори,
шлагбауми, освітлення, висаджуються кущі
тощо (за додаткову оплату)

*Ціни, вказані в євро, сплачуються за курсом міжбанку на день оплати.
Для державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій діють спеціальні умови!
У разі купівлі менже ніж 8 кв.м. бруківки окремо оплачується піддон (66грн. з ПДВ).
Відвантаження за умови 100% передплати.
ЦІНИ У РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ВКАЗАНИХ !
Для Вас доступні наступні види доставки**:
 безкоштовна доставка по Києву (в день розмитнення!);
 безкоштовна доставка по Київській області (здійснюється при замовленні від 780 м²);
 доставка в регіони (здійснюється платно, вартість розраховується окремо).
 самовивіз зі складу в Києві.
* *- розвантажувальні роботи сплачуються окремо.
За більш детальною інформацією щодо систем TTE® звертайтесь зручним для Вас способом:
 тел./факс: (044) 522-26-02
 e-mail: office@ecoparkovka.com.ua
 моб. (095) 846-43-84, (067) 929-94-69
 www.ecoparkovka.com.ua , www.konnoepole.com.ua
Наші спеціалісти нададуть Вам консультації з питань використання систем TTE® безпосередньо для
Ваших цілей. Компанія також виконає всі необхідні розрахунки та роботи з монтажу та обслуговування систем
TTE®.
Компанія формує дилерську мережу та запрошує до співпраці!

