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ПРАЙС-ЛИСТ З 08.08.2022р. 

УВАГА! Транспортний піддон включений у вартість.  
Не вважаються такими, що мають нелодіки, і, відповідно, не підлягають під дію гарантійних зобов’язань бетонні вироби: 

- з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються ДСТУ Б В.2.4-145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані»; 
- з вапняковими «висолами» (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, кі неминуче зникають під впливом атмосферних опадів і механічного стирання в 

процесі експлуатації протягом трьох років; 
- з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві; 
- з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання продукції; 
- вироби, колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації продукції. 

 

Фігурні елементи Вид та розмір Кількість 
у піддоні 

Ціна грн. за м2/м.п. (з ПДВ) 

 

МОЗАЇКА – 
ЦЕГЛА 45 

200х100х45 14,0 м2 

сіра –      265,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 285,00 

жовта, біла, помаранчева, персик – 330,00 

МОЗАЇКА – 
ЦЕГЛА 60 

200х100х60 12,0 м2 

сіра –      315,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 345,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  395,00 

МОЗАЇКА – 

ЦЕГЛА 80 
200х100х80 8,4 м2 

сіра –      380,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 410,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  450,00 

 

СТАРЕ 
МІСТО 50 

120х60х50, 
120х90х50, 

120х120х50, 
120х180х50 

14,0 м2 

сіра –      290,00 

червона, чорна, коричнева, оливка –  315,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  365,00 

СТАРЕ 
МІСТО 60 

120х60х60, 
120х90х60, 

120х120х60, 
120х180х60 

11,8 м2 

сіра –      315,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 345,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  395,00 

 

ПЛАЦ 50 
(мініфаска) 

240х160х50, 
160х160х50, 
120х160х50 

12,78 м2 

сіра –      290,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 315,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  365,00 

 

МОДЕРН 60 
(мініфаска) 

450х300х60, 
300х300х60, 
225х300х60 

11,50 м2 

сіра –      315,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 345,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  395,00 

 

КРЕАТИВ 80 

75/95х115, 
100х115, 

115х115,130х115, 
145х115 

7,8 м2 

сіра –      380,00 

червона, чорна, коричнева, оливка – 410,00 

жовта, біла, помаранчева, персик –  450,00 

 

ЕКО- 
РЕШІТКА 80 

500х500х80 9,0 м2 сіра –      375,00 

 

БОРДЮР 
тротуарний 

50.20.6 
500х200х60 

60,0 м.п. 
сіра –      96,00 

червона, чорна, коричнева, оливка –  120,00 

 

БОРДЮР 
тротуарний 

БР100.20.8 
1000х200х80 

42,0 м.п. сіра –      130,00 

 

БОРДЮР 
дорожній 

БР100.30.15 
1000х300х150 

16,0 м.п. сіра –      242,00 

БР100.30.18 
1000х300х180 

14,0 м.п. сіра –      290,00 

 

ВОДОСТОК 280х160х60 70,0 м.п. 
сіра –      145,00 

червона, чорна, коричнева, оливка –  180,00 
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