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Матеріали для благоустрою
і ландшафтного дизайну

https://youtu.be/P7FhzIRXD6c
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Зелена	екопарковка
Газонна решітка дозволить Вам 
створити оригінальну вічнозелену 
парковку для вашого автомобіля. 
При укладанні решітки рекомендуємо
використовувати геотекстиль

Стильні	садові	доріжки
Геотекстиль перешкоджає появі на 
поверхні доріжки западин, горбів та нерів-
ностей, дозволяє рівномірно перерозпо-
ділити навантаження (прокладається між 
грунтом і гравійною підсипкою)

Оформлення	ваших	клумб
Садовий бордюр «Кантрі»
дозволяє створити клумби будь
форми, організувати полив без
додаткових труб

Доступ	до	комунікацій
Пластикові або чавунні люки
дозволяють вигідно декорувати
або замаскувати колодязі на
вашій ділянці

Чистота	Вашого	будинку
Системи захисту приміщень
від бруду дозволять зберегти
ваш будинок в чистоті навіть
після довгих прогулянок на
природі
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Збір	і	відведення	води	з	ділянки
Лотки з решітками різного дизайну
зберуть воду з великої площі, допоможуть
уникнути утворення калюж і захистити
ділянку і підвал від затоплення

З’єднання	в	єдине	ціле
Каналізаційні та дренажні
труби з’єднають всі еліменти
системи і доповнять її
необхідними функціями

Точковий	збір	води
Дощоприймачі стануть 
ідеальним продовженням 
водостічної системи, відводячи 
воду з даху в систему зливової 
каналізації

Облаштування	садових	доріжок
Тротуарний бордюр дозволить легко
створити надійне обрамлення для
ділянок, викладених тротуарною
плиткою

Ідеальна	водойма
Геотекстиль і георешітка 
допоможуть його створити 
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https://www.youtube.com/watch?v=eZZTeO99Cc0
https://www.youtube.com/watch?v=eZZTeO99Cc0


БОРДЮРИ5

standartpark.ua

БОРДЮРИ І ДЕКОРАТИВНІ ОБРАМЛЕННЯ

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

82401 Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий чорний 10 000 15 110 2,3

82401-К Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий коричневий 10 000 15 110 2,3

82401-З Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий зелений 10 000 15 110 2,3

82401-О Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий ливковий 10 000 15 110 2,3

82401/80-Ч Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий чорний 80 000 15 110 17

82401/80-К Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий коричневий 80 000 15 110 17

82401/80-З Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий зелений 80 000 15 110 17

82401/80-О Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий ливковий 80 000 15 110 17

82952-Ч Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1000.2.11-ПП пластиковий чорний 15 000 12 100 1,32

82952-К Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1000.2.11-ПП пластиковий коричневий 15 000 12 100 1,32

82952-З Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1000.2.11-ПП пластиковий зелений 15 000 12 100 1,32

1940-У Якір металевий для фіксації бордюру по необхідній кривій (к-т 10шт.) - - 90 0,2

Декоративний бордюр – елемент декору, що широко 
використовується при благоустрої парків і скверів, при-
садибних ділянок, пішохідних зон і територій біля при-
ватних будинків. Бордюр є розмежувачем між газонами, 
грядками, клумбами, доріжками на садових ділянках. 
Акуратне і гарне обрамлення дозволяє значно пере-
творити ландшафт і вигідно підкреслити різноманітність 
композицій на ділянці.

Рекомендації з установки:
 ⇢ Розкладіть бордюр на сонці до його установки. Це 

полегшить порізку бордюру і формування вигинів по 
необхідній розмітці. Тим часом викопайте канавку 
глибиною 8 см уздовж кордону газону;

 ⇢ Встановіть садовий бордюр в канавку;
 ⇢ У разі необхідності використовуйте металеві кілочки 

або спеціальні якорі (арт. 1940) для фіксації бордюру 
по необхідній кривій. Для цього пробийте бордюр в 
нижній його частині кілочками під кутом 45 ° через 
кожні 1,5 м;

 ⇢ Засипте канавку, втрамбовуючи зверху. Використо-
вуйте гальку, грунт або інший сипкий матеріал для за-
вершення облаштування газону, клумби.

БОРДЮРИ ДЛЯ КЛУМБ

арт. 1940-У

https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/
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Акуратне і красиве обрамлення у вигляді камінців до-
зволяє оригінально прикрасити ландшафт і вигідно під-
креслити різноманітність композицій на Вашій ділянці.

Бордюр «Камінці» - новинка на ринку пластикових 
бордюрів і може використовуватися в якості розмежуван-
ня між грядками, клумбами, газонами, доріжками на са-
дових ділянках.

Декоративний бордюр «Камінці» - елемент декору, що 
широко використовується при благоустрої парків і скве-
рів, присадибних ділянок, пішохідних зон і територій біля 
приватних будинків.

арт. 8201-Ч

арт. 8201-Т арт. 8201-БЕЖ

арт. 8201-П арт. 8201-СМ 

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина, 
мм Висота, мм Вага, кг

8201-Т Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий теракотовий 750 36 127 0,205

8201-Ч Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий чорний 750 36 127 0,205

8201-П Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий пісочний 750 36 127 0,205

8201-СМ Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий сірий мармур 750 36 127 0,205

8201-БЕЖ Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий бежевий 750 36 127 0,205

ПЕРЕВАГИ	ПЛАСТИКОВИХ	БОРДЮРІВ:
 ⇢ Стійкість до впливу сонячних променів.
 ⇢ Форма виробу забезпечує щільну фіксацію в 

грунті.
 ⇢ Гнучкість матеріалу дозволяє обрамляти 

ділянки з будь-якими геометричними формами.
 ⇢ Не потрібно спеціальних інструментів для 

монтажу.
 ⇢ Швидко і легко монтується за допомогою 

киянки, тобто не вимагає попереднього 
викопування канавок.

 ⇢ Легко стикується між собою, завдяки 
спеціальному контструктиву.

БОРДЮР «КАМІНЧИКИ»

https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/8201-t/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/8201-t/
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ТРОТУАРНИЙ БОРДЮР

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

8210/62 Бордюр Б-300.09.07-ПП пластиковий чорний L3000 3000 86 62 1,5
8210/44 Бордюр Б-300.09.05-ПП пластиковий чорний L3000 3000 86 44 1,4
8230/62 Бордюр Б-150.09.07-ПП пластиковий чорний L1500 1500 86 62 0,75
8230/44 Бордюр Б-150.09.05-ПП пластиковий чорний L1500 1500 86 44 0,7
6842 Анкер скріплюючий універсальний пластиковий АУ-26.22.23-ПП для бордюру 23 22 260 0,025

арт. 6842

Рекомендації по установці:
Грунт повинен забезпечувати можливість застосу-

вання пластмасових якорів для кріплення для бордюрів; 
якщо грунт кам’янистий, то необхідно застосовувати ста-
леві цвяхи. Вигини бордюрів рекомендується зафіксувати 
додатковими якорями.

За допомогою спиртового рівня виконайте розміт-
ку ліній установки бордюрів. Переконайтеся в тому, що 
підґрунтя щільно утрамбоване і вирівняне. Натягнутим 
дротом відзначте рівень профілю бордюру таким чином, 
щоб він збігався з нижнім рівнем сусідньої поверхні (на-
приклад, пішохідної доріжки або тротуару), так щоб місце 
з’єднання було помітно на око.

Закріпіть бордюри пластмасовими якорями або ста-
левими цвяхами уздовж розміченої лінії, залишаючи на 
зчленування 5-міліметровий зазор. Якщо поверхня (на-
приклад, тротуар) піддається утрамбуванню, розташовуй-
те якоря на меншій відстані один від одного - приблизно 
20 см. Складові частини бордюру легко розрізаються до 
необхідної довжини на місці встановлення. Якщо того по-
требує поверхня, нарощуйте додаткові її шари.

Ефективні економічні пластикові бордюри повністю 
виготовлені з чистого, повторно використуваного полі-
етилену високої щільності, призначені для огородження 
тротуарів, клумб і газонів в міських садах і ландшафтних 
парках.

Кріпляться пластикові бордюри спеціальними якоря-
ми для кпіплення (арт. 8910). Як альтернативу можна ви-
користовувати сталеві цвяхи.

ПЕРЕВАГИ	ПЛАСТИКОВИХ	БОРДЮРІВ:

 ⇢ Легкість установки без риття траншей і 
підготовки фундаментів;

 ⇢ У використанні набагато простіший від 
бетонних бордюрів;

 ⇢ Візуальна привабливість;
 ⇢ Установка як за прямими, так і за кривими 

лініями.

арт. 8210/44

арт. 8210/62

https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-44/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-44/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-62/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-62/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-44/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_border/bordyur-8210-62/
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артикул найменування матеріал довжина, 
мм

ширина, 
мм

висота, 
мм

вага, 
кг

8102-Ч(З)
Решітка газонна пластикова «HEXARM» чорна 
(зелена)

пластик 580 494 30 0,9

8101-З (Ч) Решітка газонна РГ-60.40.3,8 пластикова зелена (чорна) 
(1 кв.м. = 4,2 модуля) пластик 630 430 38 1.1

68411-Б (Ж) Маркер газонної решеітки МГР-60.40.3,8-ПП для 
парковки пластиковий білий (жовтий) пластик 47,5 47,5 35 -

РЕШІТКА ГАЗОННА

Область застосування:
 ⇢ автомобільні стоянки;
 ⇢ пішохідні доріжки;
 ⇢ спортивні майданчики;
 ⇢ поля для конкуру, манежі;
 ⇢ поля для гольфу;
 ⇢ іподроми;
 ⇢ тенісні корти.

Газонні решітки надають трав’яному покриттю висо-
ку стійкість до механічних навантажень, перешкоджають 
утворенню колії. Газонна решітка складається з багато-
функціональної просторової структури модулів. Система 
замків, розташованих по краях решіток, забезпечує на-
дійне з’єднання модулів між собою, а також допомагає 
ефективно розподіляти навантаження між сусідніми мо-
дулями. Вироби виконані з пластика і застосовуються при 
облаштуванні газонів, пішохідних доріжок, скверів і тери-
торій біля приватних будинків.

Маркер газонної решітки
Маркер газонної решітки являє собою заглушку, яка 

використовується в якості розмічальних фішок і дозволяє:
 ⇢ відокремлювати пішохідні зони від зон паркування 

автомобілів;
 ⇢ задавати напрямок руху в місцях масових гулянь;
 ⇢ виділяти паркувальні місця на зелених паркінгах;
 ⇢ створювати написи на газонах та ін.
 ⇢ Маркери випускаються в двох кольорах: білий і 

жовтий.

арт. 68411-Б

арт. 68411-Ж

арт. 8101-З

арт. 8101-Ч

https://www.standartpark.ua/catalog/grass_grids/
https://www.standartpark.ua/catalog/grass_grids/
https://www.standartpark.ua/catalog/grass_grids/
https://www.standartpark.ua/catalog/grass_grids/black_grass_grid/
https://www.standartpark.ua/catalog/grass_grids/
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Пристовбурні решітки – це ідеальне рішення для за-
хисту кореневої системи дерев, коли вони ростуть в пі-
шохідній зоні з інтенсивним рухом. Перешкоджає ви-
топтуванню грунту, утворенню ям, псуванню тваринами. 
Забезпечує вентиляцію і зручність поливу кореневої сис-
теми, не крадучи частину пішохідної зони.

ПРИСТОВБУРНІ РЕШІТКИ

артикул найменування габаритний 
розмір, мм

нутрішній 
діаметр, мм висота, мм вага, кг

37100 Решітка пристовбурна РП - 100-ВЧ чавунна кругла ∅ 1000 500 25 52,45

37111 Решітка пристовбурна РП - 120-ВЧ чавунна кругла ∅ 1200 600 25 73,54

37000 Решітка пристовбурна РП - 100-ВЧ чавунна квадратна 1000х1000 500 25 70,93

37011 Решітка пристовбурна РП - 120-ВЧ чавунна квадратна 1200х1200 600 25 98,53

арт. 37100 / 37111 арт. 37000 / 37011

https://www.standartpark.ua/catalog/pryst_reshitky/1200%D1%851200/
https://www.standartpark.ua/catalog/pryst_reshitky/kruglaya/
https://www.standartpark.ua/catalog/pryst_reshitky/1200%D1%851200/
https://www.standartpark.ua/catalog/pryst_reshitky/


артикул найменування матеріал размір 
комірки, мм

ширина, 
м

довжина, 
пог. м вага, кг колір

Г9.60-ПЕ Пластикова сітка для захисту газону 
від кротів, рулон 60 м2 полиетилен 6x8 2 30 24 чорний

Багатофункціональна пластикова сітка – незамінний 
помічник на вашій ділянці.

Пластикова сітка використовується як:
 ⇢ захист від кротів;
 ⇢ захист від гризунів;
 ⇢ для зміцнення газонів;
 ⇢ для зміцнення схилів.

Пластикова сітка вирішує таку важливу задачу, як за-
хист від кротів, які руйнують газонне покриття практично 
миттєво. Існує безліч різноманітних методів захисту газо-
ну від кротів або гризунів. Але для того, щоб захистити ді-
лянку раз і назавжди, потрібно використовувати пласти-
кову сітку. Кроти або ж інші гризуни не можуть подолати 
таку механічну перешкоду і з часом залишають ділянку. 
Ні кроти, ні гризуни не можуть прогризти сітку, а термін 
служби пластикової сітки – необмежений.

Пластикова сітка також використовується як своєрід-
ний геотекстиль для зміцнення основи газону, особливо 
при озелененні укосів. Також сітка перешкоджає просі-
данню грунту, його підмиванню, ерозії.

Пластикова газонна сітка успішно застосовується як 
на плоских рельєфах, так і для зміцнення схилів крутиз-
ною до 20˚.

Монтаж сітки від кротів
Пластикова сітка від кротів та зміцнення грунту вста-

новлюється на грунт, її покривають невеликим шаром ро-
дючого грунту (не більше 10 см) і засівають травою. Корін-
ня трави газону з часом проростає крізь осередки сітки, 
покладеної на грунт, міцно її закріплюючи.

Пластикова сітка від кротів абсолютно нетоксична, не 
гниє і не іржавіє.

10
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ГЕОМАТЕРІАЛИ

Артикул Найменування
ЧАРУНКА, ММ 
(В x Д x Ш x Т)

Модуль в розтягнутому стані
(Довжна х Ширина / Площа) 

модуль в складеному стані, м
(Довжна x Ширина x Висота)

Вага, 
кг

8750 
Георешітка ГР-30.5-ПП пласти-
кова 

50x200x200x1,3 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,3х0,05 6,0

8710 
Георешітка ГР-30.10-ПП пла-
стикова

100x200x200x1,3 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,3х0,1 12,0

8730
Георешітка ГР-30.15-ПП пла-
стикова

150х200х200х1,5 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,4х0,1 18,0

8720
Георешітка ГР-30.20-ПП пла-
стикова

200x200x200x1,5 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,4х0,1 24,0

8971 Анкер георешітки (3,6 шт/м2) 725 х 25 мм / - - 0,1
1971 Оправка для анкера 725 х 25 мм / - - 1,1
8970 Анкер георешітки (3,6 шт/м2) 460 х 25 мм / - - 0,065
1970 Оправка для анкера 460 х 25 мм / - - 0,8

Георешітка об’ємна – гнучка чарункувата конструкція 
з полімерних стрічок товщиною 1,5 мм, які з’єднані між со-
бою в шаховому порядку. У складеному стані георешітка 
являє компактний модуль. Для закріплення георешітки 
використовуються г-образні сталеві або ж пластикові ан-
кери. Осередки заповнюються грунтом, щебенем, піском 
або бетоном.

Застосування: укоси і береги водойм, автостоянки, 
парковки, дороги зі слабкою основою, залізниці.

Основні переваги георешітки:
 ⇢ стійкість до впливу грунтових вод і ультрафіолету 

(завдяки нейтральності до кислотно-лужного 
середовища);

 ⇢ мала вага і компактна упаковка;
 ⇢ економія матеріалу і значне скорочення обсягу 

земляних робіт;
 ⇢ застосування у всіх областях будівництва.

арт. 8970 арт. 8971 арт. 1970

ГЕОМАТЕРІАЛИ

ГЕОРЕШІТКА ПОЛІМЕРНА ОБ’ЄМНА
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ГЕОМАТЕРІАЛИ

Геотекстиль – нетканий матеріал з поліпропілену або 
поліефіру, скріплений механічним способом, який забез-
печує йому високі механіко-фізичні властивості. Відмінні 
характеристики та експлуатаційні показники дозволяють 
використовувати геотекстильне полотно в дренажних, 
дорожніх і протиерозійних пристроях, а також при бу-
дівництві фундаментів, дахів, землеустрії та іншого. За-
вдяки таким функціям, як дренаж, фільтрація і розподіл, 
геотекстиль є незамінним матеріалом в багатьох сферах 
людської діяльності.

Застосування геотекстилю 
поширено при:

 ⇢ приватному будівництві;
 ⇢ будівництві доріжок, доріг та 

під’їзних шляхів;
 ⇢ будівництві дренажів на 

ділянці;
 ⇢ облаштуванні схилів і укосів;
 ⇢ в ландшафтному будівництві;
 ⇢ меліоративному будівництві.

ГЕОТЕКСТИЛЬ

артикул найменування довжина, м ширина, мм вага, кг щільність, г/м2

8610 Геотекстиль 100 г/кв.м. Голкопробивний 165 2000 33 100

8612-Т Геотекстиль 120 г/кв.м. ПЕ Термофіксований 50 2000 12 120

8620-Т Геотекстиль 200 г/кв.м. ПЕ Термофіксований 50 2000 20 200

8608-Т Геотекстиль 80 г/кв.м. ПЭ Термофіксований 50 2000 8 80

парковки

захист рослин 
від посухи

будівництво 
ігрових 
майданчиків

обмеження 
росту коренів

створення 
штучних 

водойм

захист 
рослин від 

бур’янів

тротуари, 
садові доріжки

ПЕРЕВАГИ	
ЗАСТОСУВАННЯ	
ГЕОТЕКСТИЛЮ:

 ⇢ простий в монтажі
 ⇢ екологічний (не виділяє 
шкідливих речовин 
в атмосферу під час 
експлуатації)

 ⇢ не гниє, не боїться 
цвілі, гризунів і комах

 ⇢ перешкоджає 
проростанню коренів 
рослин і дерев

 ⇢ відмінно пропускає, але 
не вбирає воду навіть 
при сильному тиску

Функції:
 ⇢ Поділ шарів – запобігає взаємопроникненню нижнього 

шару (основа) з верхнім шаром (насипний матеріал), 
при цьому зберігається первісна товщина верхнього 
шару, що дозволяє його використання, наприклад, 
при укладанні плитки.

 ⇢ Фільтрація – завдяки своїй структурі геотекстиль 
виключає впровадження часток грунту в пори полотна 
і запобігає засміченню (використовується при обмотці 
дренажних перфорованих труб для запобігання їх 
замулювання).

 ⇢ Дренаж – прискорює відведення води в площині 
полотна, покращує працездатність дренуючих шарів.

 ⇢ Гідроізоляція – зменшує або виключає приплив води в 
грунти робочого шару земляного полотна.

Облаштування садових доріжок

Пісок

Тротуарна 
плитка

Гравій

Геотекстиль
Ґрунт

Геотекстиль	для	зміцнення	
(армування)	схилів

Облаштування	дренажних	
систем

13
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Необхідно зміцнити альпійську гірку? Захистити від 
руйнування горбистий схил? Убезпечити висіяний газон 
від вивітрювання? Найкраще рішення – застосування 
протиерозійних матів (геоматів).

Геомат – об’ємна конструкція з полімерних сіток, 
скріплених між собою, включає 3 шари, які забезпечують 
міцність, стійкість виробу до розриву. Така структура до-
зволяє захистити від ерозії площі з рослинним покривом 
і без нього.

Матеріал дозволяє вберегти від розмивання і вивітрю-
вання незахищені рослинністю схили, а також забезпечує 
можливість швидкого та якісного їх озеленення.

Завдяки своїй пластичності матеріал легко укладаєть-
ся і пристосовується до всіх нерівностей схилів. Він хімічно 
та біологічно стійкий, безпечний для навколишнього се-
редовища та питної води.

Геомат виконує функції:
 ⇢ Утримання ґрунту – матеріал 

фіксує найдрібніші частинки 
ґрунту.

 ⇢ Армування ґрунту – слабкий і 
нестійкий ґрунт посилюється за 
рахунок сітчастого каркасу.

 ⇢ Стимулювання зростання 
трав’яного покриву – геомат 
прекрасно пропускає воду, 
не перешкоджаючи росту 
рослин. Засівання трави після 
укладання захисного каркаса 
забезпечить створення газону 
з ідеально міцною основою: 
коренева система скріпить 
протиерозійний геомат з 
ґрунтом.

ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ МАТ (ГЕОМАТИ)

Застосування геоматів:
Використання матеріалу рекомендовано у всіх сферах, 

схильних до ерозії.
За допомогою геомату можливе виконання робіт з 

ландшафтного дизайну та благоустрою територій, які не 
потребують регулярного відновлення.

Простий і доступний в ціні матеріал забезпечить зни-
ження витрат на оновлення ґрунтового покриву, віднов-
лення насипів з піску, щебеню, гравію.

https://www.standartpark.ua/catalog/geomats/geomat_smt_350/
https://www.standartpark.ua/catalog/geomats/geomat_smt_350/
https://www.standartpark.ua/catalog/geomats
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«ІЗОСТУД» – профільована мембрана з екологічно чи-
стого первинного поліетилену високої щільності (ПВП) з 
рівномірно розташованими по всій площині виступами у 
формі усіченого конуса висотою 7,5 мм.

Найбільш універсальний і доступний матеріал, що до-
зволяє повністю вирішити проблему порушення цілісності 
будь-якого гідроізоляційного покриття внаслідок меха-
нічних і хімічних впливів, а також вирішити проблему кон-
струкцій, що не придатні до експлуатації. Застосовується 
як ззовні, так і всередині приміщень.

Мембрани «ІЗОСТУД» використовуються в цивільному, 
промисловому і гідротехнічному будівництві і призна-
чені для захисту всіх видів гідроізоляційних покриттів і 
теплоізоляційних матеріалів підземних будівельних кон-
струкцій, інверсійних дахів; облаштування повноцінних 
дренажних систем; захисту дорожніх основ від впливів 
морозного здимання грунтів, а також для гідроізоляції 
стін фундаментів при відсутності грунтових вод.

Переваги використання ПВП-мембран «ІЗОСТУД»
 ⇢ Зменшуються вартість і терміни облаштування систем 

гідроізоляції конструкцій.
 ⇢ Збільшуються терміни служби гідроізоляції, 

теплоізоляції і конструкції в цілому.
 ⇢ Відсутність плоских окрайок істотно спрощує розкрій 

і дозволяє використовувати матеріал з мінімальними 
відходами.

 ⇢ Монтаж мембран простий і зручний - не потрібні 
професійні навички, спеціальний інструмент і 
вантажопідйомні механізми.

МЕМБРАНА «ІЗОСТУД»

Захист фундаменту

Захист стін підвалу і дренаж

Зелена покрівля Експлуатована покрівля

Заміна бетонної підготовки Благоустрій території 
(площадки, доріжки)

 ⇢ Укладання матеріалу здійснюється як вертикально, 
так і горизонтально в будь-яких погодних умовах і не 
вимагає спеціальної підготовки поверхні – допускає 
використання нерівної і сирої поверхні.

 ⇢ Матеріал має високу хімічну стійкість, не підлягає 
біологічному руйнуванню, стійкий до проростання 
коренів.

 ⇢ Гарантія на матеріал від деградації в нормальних 
умовах становить  
20 років, а довговічність порівняна з терміном служби 
всієї конструкції.

ГЕОМАТЕРІАЛИ15
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Оглядові люки виконані з пластика і за своїми розміра-
ми аналогічні люкам із чавуну ДСТУ 3634-99 для оглядо-
вих колодязів, при цьому вони мають ряд переваг:

 ⇢ не вимагають фарбування;
 ⇢ виконані в двох кольорах: чорний і зелений;
 ⇢ можливість установки в місцях переїзду легкового 

автомобіля, витримує навантаження до 2 т;
 ⇢ завдяки властивостям використовуваного матеріалу 

люк не руйнується під впливом сонячних променів;
 ⇢ кришка люка фіксується за допомогою болтів.

Пластикові люки мають чітку геометрію, стійке забарв-
лення, не піддаються корозії і ультрафіолетовому випро-
мінюванню, виготовляються із стійкого поліпропілену, 
який витримує температуру в діапазоні -80оС / +80оС. 
Люки пластикові мало важать і відрізняються надійною 
системою кріплення.

Пластиковий люк для установки на оглядові колодязі 
інженерних мереж. Області використання: зони зелених 
насаджень, присадибні ділянки, дачі. Пластикові люки 
виконані в двох кольорах: зеленому і чорному, тому іде-
ально виглядатимуть на газоні або будь-якому іншому 
покритті.

ЛЮКИ

ПЛАСТИКОВІ ЛЮКИ

арт. 35188-82Л

арт. 35188-84Л

арт. 35188-80Л

арт. 35188-82Д

арт. 35188-80Д

артикул найменування ∅ зовнішний, 
мм

∅ внутрішній, 
мм

висота, 
мм

вага, 
кг

35188-84Л Люк садовий пластиковий сірий «Лого» 800 610 100 7,8

35188-82Л Люк садовий пластиковий зелений «Лого» 800 610 100 7,8

35188-80Л Люк садовий пластиковий чорний «Лого» 800 610 100 7,8

35188-82Д Люк садовий пластиковий зелений «Д» 800 610 100 7,8

35188-80Д Люк садовий пластиковий чорний «Д» 800 610 100 7,8

 ⇢ Ідеальне співвідношення класу 
навантаження і ваги люка

 ⇢ Фіксація кришки у відкритому стані під 
кутом 105 градусів (не потрібно знімати)

 ⇢ При необхідності кришку люка можна зняти
 ⇢ Фіксація люка болтом і гайкою в закритому 

стані
 ⇢ Додаткова комплектація люку 

посилюючими планками – це 
безпека та додаткова надійність!

https://www.standartpark.ua/catalog/inspection_hatches/
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арт. 35882арт. 35882-КВ

арт. 35880-КВ

арт. 35487-22

арт. 35487-20 арт. 35288-20арт. 35880

артикул найменування ∅ зовнішний, 
мм

∅ внутрішній, 
мм

висота, 
мм

вага, 
кг

35882-КВ Люк садовий квадратний полімерний зелений 680 530 80 12

35880-КВ Люк садовий квадратний полімерний чорний 680 530 80 12

35880 Люк оглядових колодязів «Садовий», тип ЛМ пластиковий чорний 790 580 82 10

35882 Люк оглядових колодязів «Садовий», тип ЛМ пластиковий зелений 790 580 82 10

35487-22 Люк легкий (А15) квадратний пластиковий зелений з замком 700 550 80 6,63

35487-20 Люк легкий (А15) квадратний пластиковий чорний з замком 700 550 80 6,63
35288-20 Люк легкий (А15) пластиковий чорний з замком 800 660 82 6,42

 ⇢ Низька вартість — набагато нижче цін на чавунні або 
бетонні аналоги.

 ⇢  Естетичний вигляд — виглядають добротно, якісно і 
престижно. 

 ⇢ Завдяки різній колірній гамі вони ідеально 
вписуються в газон, тротуарну плитку або дорожнє 
покриття. 

 ⇢ Стійкість до агресивного середовища — не іржавіють. 
 ⇢ Полімерпіщаний люк антивандальний так як не 
зацікавить збирачів металобрухту. 

 ⇢ Вага люка (в зборі) дозволяє одній людині проводити 
як монтаж так і надалі відкривати- закривати його.

 ⇢ Стійкість до втрати кольору — люк профарбовується у 
всю товщину термостійкими фарбами.

ПОЛІМЕРПІЩАНІ ЛЮКИ
Оглядові люки з полімерно-піщаної композиції — це 

новітня розробка, створена як альтернатива чавунним 
люків. Наші люки в 2 рази міцніше чавунних люків лег-
кого типу. Вироби виробляються з урахуванням техніки 
безпеки та екологічних норм, відповідають усім вимогам 
сучасної промисловості.
Основні переваги полімерпіщаних люків: 

 ⇢ Тривалий термін експлуатації — не менше 20 років. 
 ⇢ Безпека — відповідають санітарно-епідеміологічним 
правилам і нормативам. 

 ⇢ Невелика вага — майже в два рази легше чавунних.
 ⇢ Стійкість до перепаду температури — зберігають всі 
свої властивості в діапазоні від -60 ° до + 60 ° C. 

арт. 30298-30арт. 30297-10

арт. 30298-32арт. 30297-12

арт. 30298-40

арт. 30298-50

артикул найменування кл. наванта-
ження

∅ зовнішний, 
мм

∅ внутрішній, 
мм

висота, 
мм

вага, 
кг

30297-10 Люк полімерпіщаний чорний садовий 1т - 725 630 58 19
30297-12 Люк полімерпіщаний зелений садовий 1т - 725 630 58 19
30298-30 Люк легкий полімерпіщаний чорний А15 750 630 80 24
30298-32 Люк легкий полімерпіщаний зелений А15 750 630 80 24
30298-40 Люк середній полімерпіщаний чорний B 125 770 630 90 35
30298-50 Люк важкий полімерпіщаний чорний C 250 770 630 117 50

НОВИНКА!	НОВИНКА!	

https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/lyuk_35487_22/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/black_hatch_lm/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/green_hatch_lm/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/lyuk_35487_20/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/35878-ch/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/35878_z/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/light_green_32/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/heavy_black_50/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/lyuk-1t-zelenyy/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/lyuk-1t-chornyy/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/medium_black_40/
https://www.standartpark.ua/catalog/polymer-sand_hatches/light_black_30/
https://www.standartpark.ua/catalog/plastic_hatches/lyuk_35288_20/
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артикул найменування кл. наван-
таження

Зовнішній 
розмір, мм

Внутрішній 
розмір, мм

висота, 
мм

вага, 
кг

35453-4 Люк ЛК-30.40.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 400х400 300х300 43 (66) 14,75
35454-4 Люк ЛК-30.40.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 500х500 400х400 43 (63) 22,47
35455-4 Люк ЛК-50.60.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 600х600 500х500 43 (67) 29,85

ЧАВУННІ ЛЮКИ

арт. 3503

арт. 35455-4

арт. 35453-4

арт. 35454-4

Люки каналізаційні чавунні призначені для безпечно-
го доступу до підземних інженерних комунікацій і забез-
печують безпеку пішоходів на вулицях і безпеку автомо-
більного руху. 

Компанія Стандртпарк пропонує широкий асортимент 
люків, виготовлених з міцного, стійкого до корозії чаву-
ну, будь-якого класу навантаження (А15, В 125, С250): 
легкі, середні, важкі.

Чавунний люк D380 (арт. 3503) виконаний у формі кру-
га, що розширює можливості втілення дизайнерських рі-
шень в облаштуванні територій. Крім того, чавунні люки 
витримують поперечний переїзд автомобіля. Може за-
стосовуватися для закриття ревізійних колодязів з огля-
довим перерізом 300 мм. Призначений для приватного 
будівництва.

артикул найменування кл. наван-
таження

∅ зовнішний, 
мм

∅ внутрішній, 
мм

висота, 
мм

вага, 
кг

3503 Люк оглядовий ЛС-38-СЧ-2 СЧ20 B 125 380 320 30 7,77
35257-2К Люк чавунний «Компас» з замком А 15 760 600 80 34,5

35258-35 Люк середній чавунний з запірним пристроєм із 
ущільнючою прокладкою B 125 800 800 65 31,21

 ⇢ Антивандальне кріплення кришки люка корпусу. 
 ⇢ Можливість фіксації кришки у відкритому стані 

без необхідності її знімати.
 ⇢ Фіксація люка в закритому стані здійснюється 

болтом і гайкою. Кріплення захищено від 
прокручування і не вимагає додаткового 
обладнання.

 ⇢ У конструкції люка передбачені шаблони двох 
отворів: для зручного і легкого відкриття 
кришки, для перевірки загазованості колодязя.

арт. 35257-2К арт. 35258-35

https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_lk_30_40_04_vch_kl_s_35453_4/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_lk_40_50_04/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_lk_50_60_04_vch_kl_s_35455_4/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_lk_40_50_04/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_lk_40_50_04/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_l_60_76_07_vch_kl_a_35257_2k/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/round_hatch_d380/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/cast-iron_hatches/lyuk_l_35258_35/
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ДРЕНАЖ ҐРУНТУ І ТРУБИ

Інфільтраційні тунелі спеціально розроблені для за-
міського будівництва і використовуються для облашту-
вання підземного дренажного поля, яке служить для 
відводу дощової води та очищених стоків. Це міцна кон-
струкція з невеликою вагою (11 кг) і можливістю прийма-
ти до 300 л води за 1 раз.

Дренажні тунелі можна укладати в ряд, а при потребі 
- в кілька рядів. Вони просто з’єднуються в одну систему. 
На початку і в кінці кожного тунелю є заглушки, а також 
штатні місця з’єднання для труб DN 100/125/150/200/300.

При облаштуванні дренажного поля під пішохідною 
зоною досить засипати тунель земляним шаром в 250 мм, 
для місць заїзду легкового автотранспорту мінімальний 
шар грунту зверху - від 500 мм.

Переваги:
 ⇢ вільний повітрообмін сприяє створенню умов для 
життєдіяльності аеробних бактерій, які доочищають 
стоки;

 ⇢ хороша вентиляція дає можливість облаштовувати 
дренажні тунелі великої довжини для прийняття 
великих обсягів стоків;

 ⇢ економічність - мінімум часу на доставку і монтаж, 
невеликий обсяг земляних робіт;

 ⇢ висока місткість - в 3 рази більше, ніж здатна 
прийняти гравійна траншея;

 ⇢ витримує навантаження транспортних засобів - 3,5 т/м²;
 ⇢ транспортуються на спеціальній палеті по 42 шт.

ДРЕНАЖНІ ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ТУНЕЛІ

ДРЕНАЖНИЙ БЛОК 

Артикул:	230010
Матеріал:	поліпропілен
Розмір:	1200 х 800 х 510
Вага:	11 кг
Обсяг:	300 л
З’єднання:	DN100 / 125/150

Артикул:	360014
Матеріал:	поліпропілен
Розмір:	1200х600х420
Вага:	15 кг
Обсяг:	300 л
З’єднання:	DN100/125/150

Заглушка	для	тунеля	
(набір 2 шт.)	
Артикул:	231004
Матеріал:	поліпропілен
Розмір:	800 х 510

Сфера застосування - глибинний дренаж. Оптимальні 
для застосування в місцях з відсутністю вільних площ під 
водотведеніе. Вирішує питання відведення дощових вод 
і очищеної води з побутової каналізації, раціонально ви-
користовуючи наявні ресурси.

Забезпечує дренування одночасно в трьох площинах. 
Можливо нарощування системи в вертикалі.

Переваги:
 ⇢ один інфільтраційний блок замінює 800 м гравію або 
36 м дренажних труб;

 ⇢ місткість дренажного блоку 300 л .;
 ⇢ економія місця для установки (можливість 
розміщувати шарами - до 10 шарів в глибину);

 ⇢ мінімальні витрати на монтаж.
Монтаж - для установки системи не потрібно викорис-

тання спеціалізованої техніки, блок важить всього 15 кг. 
Не має потреби в подушках з гравію, досить звернути 
систему дренажу в геотекстиль.

https://www.standartpark.ua/catalog/underground_utilities/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/tunnels/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/tunnels/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/drainage-block/
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Труба дренажна - основний компонент дренажної сис-
теми, призначеної для збору і відводу відфільтрованих і 
підземних вод. Крім відводу атмосферної води, дренаж 
не дозволяє грунтовим водам піднятися дуже високо 
до фундаменту будинку. Це усуває проблему скупчення 
в області фундаменту будинку значної кількості осадової 

ДРЕНАЖНІ ТРУБИ

води, яка чинить руйнівну дію на фундамент. За допомо-
гою ефективного використання дренажних труб вдасть-
ся захистити будинок від різного роду ушкоджень, які 
пов’язані з високим рівнем вологості, протистояти за-
топленню погребів, не дати згнити садовим рослинам 
через те, що рівень вологості піднявся занадто високо. 

ІНФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ECOBLOC

Інфільтраційні блоки призначені для відводу води 
в місцях, де складно виділити додаткову площу під 
дренаж.

Спеціальна конструкція дренажних блоків забезпе-
чує ефективний дренаж води відразу в трьох площинах. 
Можливо нарощування системи до будь-яких розмірів за 
допомогою установки блоків один на одного.

Висока стійкість до навантажень дозволяє встановлю-
вати дренажні блоки в місцях в’їзду транспорту, під зона-
ми паркінгу, складськими майданчиками. При розміщен-
ні на глибині 800м блоки витримують навантаження до 
10 тонн (короткочасно) і 3,5тонн (постійно).

Артикул Назва Розміри, мм Вага, кг Об’єм, л Коефіцієнт водовіддачі, %

RF94R Інфільтраційний EcoBloc 800х800х320 8 205 96

RF954R Дно інфільтраційного EcoBloc 800х800х40 4 25 95

RF924R Боковина до інфільтраційного EcoBloc - - - -

RF964R З’єднувачі для інфільтраційного EcoBloc - - - -

Переваги:
 ⇢ Універсальність: інфільтрація, затримування і збір
 ⇢ Легкість в транспортуванні: модулі складаються один 
в один, що дозволяє вмістити вдвічі більше блоків

 ⇢ Легкість монтажу: потрібно лише кілька додаткових 
комплектуючих для встановлення всієї конструкції

 ⇢ Легкість чистки: блоки можна очистити водою під 
тиском

 ⇢ Можливість під’єднання до ДН 200
 ⇢ Можливість встановити на глибині до 5 метрів
 ⇢ Довговічність: структура конструкції забезпечує 
термін придатності більше 50 років.

Гідроізоляція

Мембрана

Дренажна 
труба

Один модуль 
замінює 1300 кг 
щебеню або 50 м 
дренажної труби!

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_pipes/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/ecobloc/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/ecobloc/
https://www.standartpark.ua/catalog/infiltration_system/ecobloc/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_pipes/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_pipes/
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Водорозподільчі крани, або “колонки” вже 
давно зникли з вулиць. Але, як кажуть: “нове - це 
добре забуте старе”. Завдяки творчому підходу 
і використанню сучасних матеріалів вдалось по-
вернути до життя такі зручні у користуванні ви-
роби. В асортименті є вироби під вигляд каменю, 
граніту, дерева, у вигляді античних ваз або ж мо-
дернових хромованих колонок. Водорозподільні 
колонки Стандартпарк представлені в різнома-
нітному асортименті, що дозволить кожному піді-
брати виріб, який найкращим чином впишеться в 
ландшафтний дизайн вашої ділянки.

Колонка водорозподільна Old town

ВОДОРОЗПОДІЛЬНІ КОЛОНКИ

 ⇢ Сучасний стильний вигляд.
 ⇢ Проста у встановленні.
 ⇢ Стійка до УФ випромінювань та атмосферних впливів.

Висота	110 см
Вага	65 кг
Матеріал:	чавун
Колір: за вибором клієнта

арт.	356000

Колонка нержавіюча сталь

 ⇢ Хромований кран.
 ⇢ Сучасний стильний вигляд.
 ⇢ Практичне надійне використання.

Колонка	ø10 см 
Висота 90 см
База 20 см
Вага 6 кг
Матеріал:	нержавіюча сталь	

арт.	356020

https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-stainless-steel/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-stainless-steel/
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Колонка водорозподільна Wood

 ⇢ Можливість підключення знизу за допомогою 1,9 см 
(¾˝) з’єднувальним шлангом. 

 ⇢ Із зливним краном.
 ⇢ Проста установка — отвори, які вже в базі.

Колонка в кольорі сірий метал Rondo

Колонка	ø12 см
Висота	90 см
База	19 см
Вага	3 кг
Матеріал: поліпропілен
Колір:	кам’янисто сіра	

арт.	356021

 ⇢ Хромований кран Ø19 мм.
 ⇢ Проста у встановленні.
 ⇢ Стійка до УФ випромінювань та 

атмосферних впливів.
 ⇢ Діаметр підключення шлангу 

3/4 (Ø19мм).

Колонка 13 х 13 см
Висота 100 см
База 25 х 25 см 
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен

Темне	дерево	арт.	356030
Світле	дерево	арт.	356031

 ⇢ Виготовлена з особливого пластику, стійкого до 
атмосферних впливів.

 ⇢ Ідеально підходить в якості додаткової точки для 
систем збору дощової води.

 ⇢ Зручний засіб вилучення води в саду.

https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-rondo/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-rondo/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-wood-light/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-wood/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-wood-light/
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Колонка водорозподільна Granit

Колонка водорозподільна Venezia

Колонка водорозподільна Roma

 ⇢ Хромований кран Ø19 мм.
 ⇢ Проста у встановленні.
 ⇢ Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).

Колонка	13 х 13 см
Висота 100 см
База 25 х 25 см 
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен

Темний	камінь	арт.	356025
Світлий	камінь	арт.	356026

 ⇢ Хромований кран Ø19 мм для 
зручності подачі води.

 ⇢ Стійка до УФ випромінювань та 
атмосферних впливів.

 ⇢ Готова до використання.
 ⇢ Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).
 ⇢ Сучасний стильний вигляд.

Висота 90 см
Ширина 44 см
Глибина 52 см
Висота	чаши 15 см 
Вага 8 кг
Матеріал: поліпропілен

Світлий	граніт	арт.	356100
Червоний	камінь	арт.	356102

 ⇢ Хромований кран Ø19 мм для 
зручності подачі води.

 ⇢ Стійка до УФ випромінювань та 
атмосферних впливів.

 ⇢ Готова до використання.
 ⇢ Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).

Висота 100 см
Ширина 54 см
Глибина	54 см
Висота	чаши 25 см
Вага	10 кг
Матеріал:	поліпропілен

Світлий	граніт	арт.	356101
Червоний	камінь	арт.	356103

https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-granit-seryy/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-granit/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-granit-seryy/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-venezia/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column_venezia_red/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-venezia/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-roma-red/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-roma/
https://www.standartpark.ua/catalog/sadovi_prynalezhnosti/column-roma-red/
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Принцип роботи СБО 
Принцип роботи споруди наступний: стічна вода по підвід-

ному трубопроводу       поступає у відстійник      , де відбувається 
усереднення стічних вод по концентрації. У даній частині спо-
руди виконується механічне очищення господарчо-побутових 
стічних вод: затримання грубодисперсних домішок, поверхне-
во-активних речовин, жирів та ін. Відділення забруднюючих 
речовин здійснюється за рахунок сил земного тяжіння: важкі 
забруднення осідають на дно, а легкі спливають на верх, утво-
рюючи плівку. 

Наступним етапом є біологічна очистка. Стічна вода із се-
реднього рівня первинного відстійника       подається в аеро-
тенк-резервуар     .

Аеротенк являє собою склопластиковий циліндр, заповне-
ний спеціальним завантаженням біофільтр     , в якому розмно-
жуються й живуть мікроорганізми (біоплівка). Знизу споруди 
підводиться повітря для підтримання життєздатності біоплівки. 
З допомогою аератора      повітря рівномірно подається в аеро-
тенк     .  В процесі життєдіяльності мікроорганізми споживають 
кисень та органічні речовини, окислюючи їх. В результаті окис-
лення органічних речовин кількість біоплівки зростає, частина 
відмирає і осідає на дно споруди. Суміш надлишкової біоплівки 
та очищеної стічної води поступає у вторинний відстійник     . У 
вторинному відстійнику     , за рахунок гравітаційного осаджен-
ня, біоплівка укрупнюється та осідає на дно. Рециркуляційний 
ерліфт     перекачує надлишкову біоплівку в першу камеру, а 
очищена стічна вода по відвідному патрубку      відводиться за 
межі споруди. 

Осад із первинного відстійника       та біоплівка із вторин-
ного відстійника      повинні відвантажуватись по мірі нако-
пичення. 

Геометричні характеристики споруди в залежності від кількості проживаючих

Найменування Кількість постійно 
проживаючих осіб

Максималь-
на кількість 

користувачів, осіб

Максимальна 
продуктивність, 

м2/добу**

Діаметр 
корпусу D, 

мм

А, мм В, мм Dвх/ Dвих,
мм

Орієнтовна 
маса виробу, 

кг

Потужність 
компресору, 

Вт/год
BL ЕCО-1 4 5 1,0 1400 1000 950 110/110 175 35
BL ЕCО-2 6 8 1,5 1600 1400 1350 110/110 210 45
BL ЕCО-3 10 12 2,0 1600 1600 1550 110/110 230 45
BL ЕCО-4 12 14 2,5 2000 1150 1100 110/110 430 50

СТАНЦІЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ BioLine ECO
Станції біологічної очистки (СБО) ЕКО - оптимальне 

рішення для очистки господарсько – побутового стоку 
приватних будинків, дач, невеликих будівель, де відсутнє 
підключення до централізованої каналізаційної мережі.

1 2

2

2

3

3

4

5

7

6

6

6

8

2
3

4

5

6

8

7

1

Компресор знаходиться 
в окремому відділі 
(шафа управління), 
поставляється разом із 
очисною спорудою.

Позначення:	

Трубопровід підвідний
Відстійник
Аеротенк
Біозагрузка

Вторинний відстійник

Вихідний патрубок

Аератор

Ерліфт

1

2

3

4

5

7

6

8

Виробник	залишає	за	собою	право	вносити	зміни	в	габаритні	розміри	виробів,	без	погіршення	якісних	властивостей	продукту.
** Допускається таке добове навантаження на станцію, але терміном не довшим ніж тиждень. 

Установка компресору
в подвійній кришці

Станція	біологічної	очистки	
BioLine	ECO 

Додаткова комплектація

!
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Сепаратор жиру призначено для очищення стічних 
вод від неемульгованих жирів та механічного забруд-
нення, запобігає засміченню та закупорці каналізаційних 
труб. Міні сепаратор жиру (0,5 літра в секунду) спеціально 
спроектований для установки під мийку в невеликих кух-
нях, кафе, ресторанах, столових. Сепаратори виготовлені 
з харчового поліетилену високого тиску методом лиття 
(без зварних швів) і являє собою цільну ємність зі змінни-
ми перетинками, фільтрувальною сіткою та кришкою.
Всі деталі сепаратора виготовлені з термостійких 
матеріалів, стійких до дії хімічних речовин.
Для запобігання неприємних запахів сепаратор об-
ладнано герметичною з’ємною кришкою та системою 
гідрозатвору.

Прості в обслуговуванні, працюють без споживання 
електроенергії.

НАКОПИЧУВАЛЬНІ РЕЗЕРВУАРИ RAINPARK

МІНІ СЕПАРАТОР ЖИРУ RAINPARK

Резервуари Rainpark виготовлені з високоміцного 
склопластику, є герметичними та  використовуються для 
збору і зберігання стічних вод, дощових вод, або як еле-
мент системи автоматичного поливу в приватних будин-
ках, котеджах і на дачах. Щоб знизити витрати на тер-
мозахист, ємності, як правило, розміщують під землею. 
Накопичувальні ємності вимагають періодичного очи-

Габаритні	розміри

Висота/Довжина/Ширина, мм 380/530/340
Робочий об́ єм, л 50
Вага (без коліщат), кг 6,2
Продуктивність, л/с 0,5
Вхідний діаметр, мм 50
Вихідний діаметр, мм 50
Матеріал Поліетилен

Принцип роботи
Робота сепаратора жиру базується на принципі відо-
кремлення жирових продуктів та затримання завислих 
речовин: жир підіймається на поверхню, великі решітки 
завислих речовин фільтруються за допомогою сітки, а 
дрібні осідають на дно сепаратора.

щення, тому розташовуються в місці, де можливий віль-
ний проїзд асенізаторської машини. Розмір ємності обчис-
люється на підставі розрахункової кількості стічної води 
та частоти спустошення ємності. Накопичувальні ємності 
мають широкий діапазон розмірів від 1м.куб до 100 м.куб. 
Можуть додатково комплектуватись насосним обладнан-
ням згідно потреб Замовника.

Фільтрувальна сітка
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СЕПТИКИ RAINPARK
Септик Rainpark — це одно-, двох- або трикамерна 

ємність зі склопластику чи поліетилену. Стічні води само-
плинно протікають через камери, що дозволяє завислим 
часткам осідати на дно, де відбувається анаеробний мі-
кробіологічний процес розкладання. 

Внаслідок процесів окислення і розкладання, осад 
частково гідролізується. Після проходження стічних вод 
через септик очищені стічні води повинні відводитись  в 
систему дренажу. 

Для попереднього очищення стічних вод окремих бу-
динків перед системами дренажу або іншими спорудами 
очищення стічних вод можна застосовувати септики (при 
витраті стічних вод до 20 м3/добу). Випуски із будинків 
слід приєднувати до септиків через оглядові колодязі. 

Матеріал склопластик
Загальний об’єм, куб.м 2 - 3
Продуктивність очистки, 
куб.м/добу 0,6 – 1

Діаметр корпусу, мм 1000 - 1400
Довжина корпусу, мм 1900 - 2000

Матеріал склопластик
Загальний об’єм, куб.м 3 - 30
Продуктивність очистки, 
куб.м/добу 1 – 10

Діаметр корпусу, мм 1000 - 2000
Довжина корпусу, мм 4000 - 9700

Матеріал склопластик
Загальний об’єм, куб.м 3 - 60
Продуктивність очистки, 
куб.м/добу 1 – 20

Діаметр корпусу, мм 1000 - 2400
Довжина корпусу, мм 4000 - 13 300

СЕПТИК RAINPARK 
Однокамерний 
Септики невеликої продуктивнос-

ті очистки 0,6м3/добу, 0,8 м3/добу, 
1м3/добу

СЕПТИК RAINPARK 
Двокамерний 
Септики продуктивності очистки 

від 1 м3/добу до 10 м3/добу

СЕПТИК RAINPARK 
Трикамерний 
Септики продуктивності очистки 

від 1 м3/добу до 20 м3/добу

Повний об’єм септика потрібно приймати: 
 ⇢ при витраті стічних вод до 5 м3/добу – у розрахунку на 

приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби; 
 ⇢ при витраті стічних вод понад 5 м3/добу – не менше 

ніж за 2,5 доби. 
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Сумарна довжина дренажних труб підбирається з розрахунку 12 м на 
одного споживача. При піщаному грунті достатньо 8 м на людину.

Септик 
попередньої 
очистки

Розподільчий 
колодязь

Дренаж

Пісок

Попереднє очищення / принцип роботи:
Попереднє очищення стоків проводиться завжди в 

септику. Зважені частинки, що знаходяться в стічних во-
дах, осідають на дно і утворюють осад. Цей осад піддаєть-
ся повільному процесу бродіння під впливом анаеробних 
мікроорганізмів (ті, що живуть без кисню).

На поверхні стічних вод в септику утворюється плівка 
з забруднень, що є легшими за воду, найчастіше це жири, 
ПАРи, СПАРи і піна, що утворюється в процесі бродіння 
різних речовин, що містяться в стоках.

Щоб процес був ефективним, його тривалість пови-
нна бути не менше 3 днів. Тому обсяг септика вибирають в 
три рази більше добового обсягу стічних вод. Правильно 
спроектований і встановлений септик знижує ступінь за-
бруднення стічних вод на 65 - 75%. Далі освітлені таким 
чином стоки відправляються на доочистку. Конструкція 
септиків дозволяє створити оптимальні умови для про-
тікання біологічних процесів, а саме: особлива форма 
впускної труби - конічна, обернена вузьким кінцем у бік 
резервуару - забезпечує уповільнення течії стоків і одно-
часно перешкоджає надмірному накопиченню осадових 
речовин у приймальній зоні септика.

Фільтр (індикатор замулення) - являє собою корзину, 
розташовану перед випускним отвором і заповнену каме-
нем вулканічного походження - пуцоланом. Даний еле-
мент служить, в першу чергу, біологічним фільтром. На 
пуцолані утворюється біоплівка, яка є носієм анаеробних 
мікроорганізмів, які забезпечують, у свою чергу, очист-
ку стоків. Також цей елемент виконує роль механічного 
фільтру, що перешкоджає попаданню зважених твердих 
часток на доочищення. Завдяки своїй масі фільтр знижує 
швидкість течії рідини, що сприяє більш рівномірному 
розтіканню освітлених стоків по гілках дренажу. 

СЕПТИК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ
Септик попередньої очистки застосовується в локаль-

них очисних спорудах для прийому стічних вод господар-
сько-побутового типу та подальшої їх переробки.

Септики виготовлені з поліетилену високої щільності 
за технологією ротаційного формування, відповідно до 
норми PN EN 1825-2: 2002 (U) і відповідають міжнародно-
му сертифікату якості ISO 9001.

Матеріал – сополімер лінійного поліетилену середньої 
щільності з тісним молекулярним розкладанням.

Вироби володіють наступними технічними власти-
востями:

 ⇢ хороша стійкість до ударів;
 ⇢ чудовий вид внутрішньої і зовнішньої поверхні;
 ⇢ стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

Фізичні властивості Параметри По нормі

Щільність 938 кг/м3 ISO 1872
Індекс плинності 4 г/10 хв ISO 1133
Стійкість до розтягування в 
межах пружності 

16 МПа ISO / R527

Коефіцієнт згинання 650 МПа ISO 178
Стійкість до ударів 20 кДж/м2 ISO 179-1982
Твердість 62 ISO / R868-1968
Температура плавлення 125°С ASTM D 2117
Температура розм’якшення 117°С ISO 306
Теплопровідність 0,48Вт/м°С ASTM C 177
Абсорбція води <0,03% ISO 62
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Доочищення в септику аеробного доочищення
(система САД)
Зовнішня конструкція установки така ж, як описаного 

вище септика. У середині САДу розміщені рами з натягну-
тою на них дрібноворсистою синтетичною тканиною типу 
РОІТЕХ, на ворсинках якої розташовуються численні коло-
нії аеробних мікроорганізмів. Подача повітря, необхідного 
для життєдіяльності мікроорганізмів, в САД здійснюється 
компресором (Японія) через дифузори, які встановлені під 
рамами з тканиною.

Стічні води, очищені в САД, повинні бути 
відведені в невеликий (2 м.п. на одного мешкан-
ця) дренаж або в дренажний колодязь.

повітря з компресора

Переваги:
 ⇢ надійність і довговічність конструкції;
 ⇢ простота експлуатації;
 ⇢ напрацьована технологія та досвід;
 ⇢ енергонезалежність;
 ⇢ повна відсутність запаху і шуму;
 ⇢ немає контакту неочищених стоків з грунтом.

Простота обслуговування
Один раз на два тижні висипати дозу біоактиватору в 

унітаз і змити водою. Один раз на півроку промити фільтр 
струменем води зі шланга. Один раз на два роки відкача-
ти з септика накопичений шар неорганічного мулу, одно-
часно заповнюючи септик чистою водою.

Сертифікація
Обладнання відповідає медико-біологічним вимогам 

СанПіН 4630-88 «Охорона поверхневих вод від забруд-
нення» і його використання дозволено на території Укра-
їни (Гігієнічний висновок Головного санепідуправління 
України № 05.03.02 - 03/85723 від 23.08.2011 р.)

Дренаж
Септик 
попередньої 
очистки

Септик 
аеробної
очистки

Компресор

Компресор

Показники забруднення Сирі стоки Стоки після септика Стоки після біофільтра САД Ступінь очищення
БПК-5, (мг/л) 270-400 100-170 <15 95%-98%
ГПК-9, (мг/л) 460-520 344 <80 90%-95%
Загальні суспензії, (мг/л) 200-350 60-80 <15 95%- 97%
Загальний азот М, (мг/л) 65 40 <20 75%- 90%
Аміачний азот  N-N1-14, (мг/л) 40 15 сліди 95%-99%

Технологія доочищення передбачає використання 
вільноплаваючих і прикріплених на текстильних рамах 
гідробіонтів, на яких розташовуються численні колонії 
бактерій. Черговість окислювальних і відновних процесів, 
дрібнодисперсна аерація, аеробно-анаеробна стабіліза-
ція надлишкового мулу - ці процеси забезпечують висо-
коякісну очистку стічних вод.

Вентиляція системи очисних споруд
Важливе місце в роботі очисної споруди має венти-

ляція всієї системи. Повітря в локальному очисному спо-
рудженні переміщається в напрямку, зворотному стічним 
водам. Від вентиляційних грибків в кінці дренажних труб 
до грибка на вентиляційній (фановій) трубі.

Калібрований клапан дозволяє дозувати обсяг попе-
редньо очищених стоків на виході з септика. Це виключає 
виникнення так званих гідравлічних пробок у випадках 
пікових витрат стічних вод (ранок, вечір).

Другий етап (етап доочищення) здійснюється або в 
дренажному полі, або в септику аеробного доочищення 
(САД).

Доочищення в фільтраційно-дренажному полі
Фільтраційно-дренажне поле – влаштована особли-

вим чином система дренажних труб, розташована в грун-
ті. У цій системі роль бази для аеробних бактерій виконує 
шар щебеню безпосередньо під дренажними трубами, а 
подача кисню здійснюється шляхом хорошої вентиляції.
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ПРО КОМПАНІЮ

«Стандартпарк» сьогодні

АСОРТИМЕНТ ТОРГОВО-ІНЖИНІРИНГОВОЇ МЕРЕЖІ

Внутрішнє 
водовідведення 

з нержавіючої сталі
 TM	Inoxpark

Труби, дренажні 
системи і колодязі

Матеріали для 
благоустрою

Благоустрій 
міст 

UrbanPark

Поверхневе 
водовідведення 
TM	Standartpark

Системи очищення 
стічних вод 
TM	Rainpark

Люки

Решіткові настили  
і сходи  

TM	Gratepark

Системи 
водовідводу 

плоских покрівель

Насосне 
обладнання

Геоматеріали

Системи захисту 
приміщень від 

вуличного бруду та 
підлогові покриття

Торгово-виробнича міжнародна компанія 
«Стандартпарк»	працює з 2000 року у 
сфері збору, очищення, відведення води, 
інженерного облаштування та благоустрою 
території.

ВИРОБНИЦТВО КОМПАНІЇ
СЕРТИФІКОВАНО ПО СТАНДАРТУ
МІЖНАРОДНОЇ ЯКОСТІ ISO 9001 650

кра їн 	присутн

ос
ті

Україна, Польща, Румунія, Молдова, Росія, Білорусь, Казахстан, 
Узбекистан, Іспанія, США та Канада

Міжнародна команда 
працівників

товарних напрямків,
10 під власними
торговими маркамибі

ль
ш

е

людей

понад

15

Торгових представництвВиробничих підприємств
7 40

1111

https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.standartpark.ua/catalog/urban_park/
https://www.standartpark.ua/catalog/underground_utilities/
https://www.standartpark.ua/catalog/steel_flooring/
https://www.standartpark.ua/catalog/wastewater_treatment/
https://www.standartpark.ua/catalog/grundfos_pumps/
https://www.standartpark.ua/catalog/entrance_mat_systems/
https://www.standartpark.ua/catalog/drainage/
https://www.standartpark.ua/catalog/inspection_hatches/
https://www.standartpark.ua/catalog/strengthening_ground/
https://www.standartpark.ua/catalog/roofing-internal-drainage/
https://www.standartpark.ua/catalog/beautification/
https://www.standartpark.ua/catalog/roofing-internal-drainage/
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k0VxqMW2U-Y


31

standartpark.ua



М
-К

И-
ЛД

Ш
-0

2 
/ К

ат
ал

ог
 “М

ат
ер

іа
ли

 д
ля

 л
ан

дш
аф

тн
ог

о 
ди

за
йн

у”
. U

A 
/ 0

5-
20

20
 / 

©
 С

та
нд

ар
тп

ар
к 

/ S
ta

nd
ar

tp
ar

k 
®

www.standartpark.ua

м. Київ
пр-т Перемоги, 67, корпус «К»
+38 (044) 339-95-59
kyiv@standartpark.com.ua

м. Одеса
вул. Бугаївська, 21/51, оф. 1
+38 (067) 486-04-41
+38 (067) 654-06-02
odessa@standartpark.com.ua

м. Дніпро
вул. Пастера, 29 оф. 401
+38 (067) 639-29-08
dnepr@standartpark.com.ua

м. Харків
вул. О. Матросова, 20, оф. 1
+38 067 574 42 89
+38 050 401 87 74
kharkov@standartpark.com.ua

м. Львів
вул. Городоцька, 359
+38 (032) 242-15-86
lviv@standartpark.com.ua

м. Тернопіль
вул. Бродівська, 44В
+38 (067) 208-26-55
ternopil@standartpark.com.ua

https://www.standartpark.ua/contacts/

