
 Системи захисту приміщень 
від бруду

ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ
МОДУЛЬНІ, РУЛОННІ, ВОРСОВІ ПОКРИТТЯ

ГУМОВІ МАТИ
ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ
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https://youtu.be/P7FhzIRXD6c
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МІСІЯ

Змінити вигляд наших будинків, 
дворів, вулиць і міст

 ⇢ Бути ведучим національним провідником 
iновацiй в сферi інженерного  облаштування 
територій та споруд, щоб створити безпеку, 
естетику та комфорт життєвого простору в 
гармонії з природою.

 ⇢ Ми знаходимось поруч з клієнтами та 
партнерами, забезпечуючи високий рівень 
сервісу i підтримки.

https://www.standartpark.ua/company/mission/
https://www.standartpark.ua/company/mission/
https://www.standartpark.ua/company/mission/
https://www.standartpark.ua/company/mission/
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04 Про компанію
05 Концепція триступінчастої системи брудозахисту
06 Сталеві решітки
07  Опорні конструкції
08  Придверні решітки «Сіті»
11  Придверні решітки «Респект»
13  Алюмінієве обрамлення
14 Придверна решітка «Волна» та «Волна супер»
15  Модульні покриття
16  Гумово-сотове покриття
17  Рулонні покриття
18 Килимки з логотипом
19 Ворсове покриття
21 Накладки на сходи
22 Стрічки проти ковзання

Безпечно для проїзду техніки людей з обмеженими 
можливостями.

Рекомендовано для використання в приміщенні.

Рекомендовано для установки у вхідних групах
з розсувними дверима.

Рекомендовано для установки у вхідних групах
з обертовими дверима.

Виріб важкозаймистий.

Безпечно для взуття на високих підборах.

Рекомендовано для використання поза приміщенням.

Умовні позначення:
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4 ПРО КОМПАНІЮ

АСОРТИМЕНТ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ

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  присутност
і

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.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
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КОНЦЕПЦІЯ ТРИСТУПІНЧАСТОЇ СИСТЕМИ БРУДОЗАХИСТУ

КОНЦЕПЦІЯ ТРИСТУПІНЧАСТОЇ СИСТЕМИ 
БРУДОЗАХИСТУ

Система брудозахисту компанії «Стандартпарк» складається з трьох 
функціональних етапів, в кожному з яких використовується брудозахисне покриття 
певного типу.

I СТУПІНЬ БРУДОЗАХИСТУ
Основна ціль першого етапу очистки взуття — усунення великих фракцій бруду, 
снігу з підошв взуття. Для цього використовують сталеві оцинковані решітки, які 
встановлюються на приямок для первинного збору бруду. Також ми рекомендуємо 
застосовувати придверні решітки серії «Сіті», «Волна», «Волна Супер» і «Респект» 
з широким спектром очисних елементів. Вироби можуть бути доповнені очисними 
скребками та щітками. Робоча поверхня скребка збільшена, що робить решітку 
більш безпечною для жіночого взуття.

II СТУПІНЬ БРУДОЗАХИСТУ
На другому етапі очистки використовуються решітки з гумовими, щітковими та 
текстильними вставками. Вони допомагають очистити взуття від дрібних частинок 
бруду та вологи.

III СТУПІНЬ БРУДОЗАХИСТУ
На третьому етапі використовуються ворсові пило- та вологовбираючі покриття.

Ворсові килими завершують очищення взуття і захищають основне покриття 
підлоги від пошкодження.

Ворс брудозахисного килима є 100% поліпропілен, вплавлений в гумову 
водонепроникну основу. За бажанням замовника килими можуть бути обрамлені 
спеціальним гумовим кантом.

Ефективність трирівневої системи довела свою спроможність в непростих погодних 
умовах різних кліматичних зон нашої країни.

 ⇢ Наші брудозахисні покриття 
можна побачити в Києві, Харкові, 
Донецьку, Львові, Одесі та багатьох 
інших містах. Ми допоможемо 
обрати покриття з урахуванням 
особливостей клімату вашого 
регіону та потоку людей. 

 ⇢ Наші покриття зроблять вхідні 
системи більш безпечними, 
допоможуть зібрати бруд та 
вологу з взуття відвідувачів, 
заберуть розводи та сліди, 
створять затишну атмосферу для 
співробітників та відвідувачів, а 
також збережуть дороге покриття 
підлоги всередині приміщення.

 ⇢ Брудозахисні системи від 
«Стандартпарку» дозволять 
реалізувати найрізноманітніші 
дизайнерські рішення при 
будівництві нових споруд і 
можуть легко вписуватись у вже 
існуючі архітектурні рішення, не 
порушуючи при цьому технічного 
стану старих будівель. 
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СТАЛЕВІ РЕШІТКИ

СТАЛЕВІ РЕШІТКИ

Чарункові сталеві решітки — покриття для підлог, являє 
собою пресовані чарункові настили високої міцності.

 ⇢ Застосовуються в якості першого ступеня захисту 
від бруду у великих торгових центрах, розважальних 
комплексах, громадських та інших будівлях з 
максимальною прохідністю.

 ⇢ Застосовуються в якості майданчиків обслуговування 
технологічного обладнання, технічних поверхів, 
переходів, сходів.

 ⇢ Активно застосовуються у будівництві промислових 
платформ, трапів, нафтових бурових вишок, енергетичної 
промисловості. 

 ⇢ Встановлюються в спеціальний приямок вхідної зони на 
опорні конструкції і затримує великі фракції бруду та сніг.

 ⇢ Знижують на 55 % рівень забрудненості покриття 
в приміщенні і в декілька разів зменшують частоту 
вологого прибирання.

 ⇢ Вирізняються малою вагою, простим монтажем.

 ⇢ Легко підходять до інтер’єру будь-яких приміщень 
завдяки своєму естетичному зовнішньому вигляду.

 ⇢ Виробляються на замовлення в будь-яких типорозмірах.

 ⇢  Решітки виробляються з протиковзним покриттям.

Розмір решітки 
(мм)

Розмір 
несучої 

полоси (мм)

Чарунка 

394х594 20х2* 66х11

500х1000 30х2* 33х11

1000х1000 30х2* 33х11

390х590 40х4** 33х11

500х1000 40х4** 33х11

1000х1000 40х4** 33х11

*  Решітки призначені для пішохідної зони (в наявності на складі)
**  Решітки призначені для переїзду легкових автомобілів

https://www.standartpark.ua/catalog/steel_mats/
https://www.standartpark.ua/catalog/steel_mats/
https://www.standartpark.ua/catalog/steel_mats/reshetka_stalnaya_39_59/
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ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ

ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ

Опорні конструкції — це каркас, який встановлюється під 
решітку в приямок, для того, щоб вирівняти різницю між ним і 
покриттям, а також згладити нерівність глибини приямка.

 ⇢ Виготовляються з оцинкованої сталі.

 ⇢ Забезпечує стійкість брудозахисної системи.

 ⇢ Використовується для приямків глибиною більше 20 мм.

 ⇢ Легко монтується.

 ⇢ Не вимагає зварювальних робіт.

 ⇢ Виготовляється на замовлення згідно розмірів 
замовника.

Встановлення виробу в приямок 
глибиною 40–70 мм

Встановлення виробу в приямок 
глибиною більше 70 мм

Піддон пластиковий «Твіст» 

Артикул Розмір, мм Вага, кг

8640 600x400x65 1,3

ПІДДОНИ ДЛЯ ПРИДВЕРНИХ РЕШІТОК СТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ

https://www.standartpark.ua/catalog/bearing_rack/
https://www.standartpark.ua/catalog/bearing_rack/
https://www.standartpark.ua/catalog/bearing_rack/kor60/
https://www.standartpark.ua/catalog/bearing_rack/kor80/
https://www.standartpark.ua/catalog/dirt_collecting_bases/plastic_base/
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ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «СІТІ»

ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «СІТІ»

«СІТІ» — придверні решітки з широким вибором чистячих 
елементів, які закріплені в несучий алюмінієвий профіль. 
Решітки можуть бути доповнені чистячими алюмінієвими 
скребками.

 ⇢ Встановлюються в місцях з великим та середнім потоком 
відвідувачів.

 ⇢ Вироби бувають стандартних розмірів, а також можуть 
бути виготовленні за розмірами та формами замовника. 
Для виготовлення решітки на замовлення: максимальна 
ширина (довжина профілю) — 3 метри, а довжина — 
без обмежень. Рекомендується встановлення виробу в 
підготовлений приямок.

 ⇢ Рекомендовано довжину робити не більше 3 метрів, для 
зручності транспортування і обслуговування.

 ⇢ Перевага придверних решіток «СІТІ» — стійкість до 
корозії та перепадів температури від -40 до +70 °С.

Вага

22 кг/м2

Гума  + скребок + щітка

23

10

3.8

18

30,5

25

Колірна гамма (гума)

Чо
рн

ий

Сі
ри

й

Си
ні

й

Зе
ле

ни
й

Ко
ри

чн
ев

ий

Че
рв

он
ий

Колірна гамма (щітка)
Чорний Сірий Синій Зелений Червоний Коіричневий 

Колірна гамма (текстиль)
Чорний Коричневий

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_siti/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_siti/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_siti/
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Вага

19,25 кг/м2

ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «СІТІ»

Вага

18 кг/м2

Гума 

Вага

16,3 кг/м2

Гума + щітка

Вага

14,3 кг/м2

Щітка

Гума + скребок

18

 max 7

24

27

10

3.8

18

27

24
25 18

 max 7 27

18 25

 max 7 27

24

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_siti/
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10 ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «СІТІ»

Вес

16,35 кг/м2

Щітка + скребок

Вага

12,5 кг/м2

Текстиль

Вага

17,5 кг/м2

Текстиль + скребок

Вага

14,3 кг/м2

Текстиль + щітка

Вага

15 кг/м2

Текстиль + гума

10

3.8

18

27

25

18

 max 7 27

25

10

3.8

18

27

25

18

 max 7 27

25

18

 max 7 27

24

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_siti/
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ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «РЕСПЕКТ»

Придверні решітки «Респект» — це решітки з 
різноманітними чистячими наповненнями, що закріплені 
в алюмінієвих профілях та з’єднанні між собою гумовою 
вставкою спеціальної конфігурації.

 ⇢ Невелика висота дозволяє використовувати решітку 
без облаштування приямка.

 ⇢ Перевага придверних решіток «РЕСПЕКТ» — стійкість 
до корозії та перепадів температури від -40 до +70 °С.

 ⇢ Виробляються на замовлення будь-яких розмірів.

 ⇢ Можливе виготовлення вставок із текстилю, гуми, 
щіток.

 ⇢ Легко скручуються в рулон для видалення бруду.

Колірна гамма (гума)

Чо
рн

ий

Сі
ри

й

Си
ні

й

Зе
ле

ни
й

Че
рв

он
ий

Ко
ри

чн
ев

ий

Колірна гамма (текстиль)
Чорний Коричневий

ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «РЕСПЕКТ»

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_respekt/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_respekt/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_respekt/
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Вага

14,2 кг/м2

Гума + щітка
5 45

15

Вага

14 кг/м2

Щітка + текстиль

Вага

14 кг/м2

Гума

Вага

13 кг/м2

Гума + текстиль

Вага

12 кг/м2

Текстиль

Вага

14,2 кг/м2

Щітка

5

14

45

5

14

45

5 45

14

5 45

14

5 45

14

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_respekt/
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АЛЮМІНІЄВЕ ОБРАМЛЕННЯ

АЛЮМІНІЄВЕ ОБРАМЛЕННЯ

Вбудоване Зовнішнє

Для того, щоб запобігти передчасному зношенню края 
покриття та для досягнення максимальної зручності 
в експлуатації систем брудозахисту, рекомендується 
використовувати спеціальне алюмінієве обрамлення.

Ідеальним способом розташування придверних решіток 
та модульних покриттів є встановлення їх в приямок 
(рівний товщині покриття), або на підлогу в зовнішньому 
алюмінієвому обрамленні.

Таким способом укладання можна досягнути максимальної 
зручності користування виробом і забезпечити захист від 
передчасного зношування країв покриття.

https://www.standartpark.ua/catalog/protective_frames/
https://www.standartpark.ua/catalog/protective_frames/internal/
https://www.standartpark.ua/catalog/protective_frames/
https://www.standartpark.ua/catalog/protective_frames/external/
https://www.standartpark.ua/catalog/protective_frames/internal/
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ПРИДВЕРНА РЕШІТКА «ВОЛНА» ТА «ВОЛНА СУПЕР»

ПРИДВЕРНА РЕШІТКА «ВОЛНА»  
ТА «ВОЛНА СУПЕР»

Придверна решітка «Волна» — брудозахисне покриття 
з алюмінієвих смуг та хвилеподібно закріпленою гумовою 
стрічкою.

При розробці даного виробу враховувався змінний режим 
експлуатації сучасних мегацентрів, що дозволило ефективно 
використовувати решітку в місцях з гіперінтенсивним 
потоком пішоходів і роботою вантажної техніки.

 ⇢ Стійкі до корозії та перепадів температури від -40 до 
+70°С.

 ⇢ Вироби бувають стандартних розмірів, а також 
виготовляються на замовлення. Для замовлення виробу 
ширина (довжина профілю) узгоджується з виробником, 
оскільки існує визначена кратність розміру. 

 ⇢ Легко скручується в рулон для видалення бруду.

 ⇢ Встановлюється в приямок чи в зовнішнє обрамлення.

 ⇢ Дві робочі поверхні, при зношуванні одної, решітку 
достатньо перевернути і користуватися новою 
поверхнею.

Вага

13,7 кг/м2

Технічні характеристики

https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_volna/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_volna/
https://www.standartpark.ua/catalog/drain_mats_volna/
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Розмір модуля Висота Вага

200х200 мм 9 мм 5,63 кг/м2

МОДУЛЬНІ ПОКРИТТЯ

МОДУЛЬНІ ПОКРИТТЯ

Кольорова гама
Чорний  Графіт Теракот Синій Зелений  

Розмір модуля Висота Вага

400x50 мм 15 мм 3 кг/м2

Розмір модуля Висота Вага

350х105 мм 12 мм 5,54 кг/м2

Левада

Версаль

Кольорова гама
Чорний Коричневий Сірий Синій Червоний Зелений  

Розмір модуля Висота Вага

200х200 мм 13 мм 8,55 кг/м2

Масаж

Кольорова гама
Голубий  Синій Бежевий Зелений Рожевий 

Лагуна

Модульні покриття — тамбурні брудозахисні килими, виготовлені з 
ПВХ, сконструйовані за принципом «Лего» (модульний принцип).

 ⇢ Легко монтуються перед входом приміщення, добре захищаючи 
від бруду та вологи.

 ⇢ Модульна структура брудозахистного покриття дозволяє при 
пошкодженні замінити лише поламаний модуль, не змінюючи 
покриття повністю.

 ⇢ Модульні покриття відзначаються легкістю чищення та догляду.
 ⇢ Покриття може бути встановлене в приямок чи використовувати-

ся з обрамленням.

https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/mat_laguma/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/mat_massazh/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/mat_levada/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/mat_massazh/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/mat_laguma/
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Висота Вага

15 мм 11 кг/м2

22 мм 12,6 кг/м2

27 мм 15 кг/м2

ГУМОВО-СОТОВЕ ПОКРИТТЯ

ГУМОВО-СОТОВЕ ПОКРИТТЯ

Гумові мати — це стійкі до спеки та холоду покриття для 
підлоги, які надійно захищають приміщення від снігу та будь-
якого бруду.

 ⇢ Призначенні для встановлення в місцях з інтенсивними 
умовами експлуатації та гіперінтенсивним потоком 
пішоходів.

 ⇢ Гумове покриття забезпечує високий рівень 
шумопоглинання і має протиковзкі властивості.

 ⇢ Діапазон температур використання гумового покриття — 
від -40 до +70 °С.

Гумово-сотове покриття

https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/rubber_mat/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/rubber_mat/
https://www.standartpark.ua/catalog/modular_coatings/rubber_mat/
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РУЛОННІ ПОКРИТТЯ

РУЛОННІ ПОКРИТТЯ

Рулонні покриття — додаткове брудозахисне покриття з 
ПВХ, гуми, вінілу та інших матеріалів.

Рулонні покриття використовуються:
 ⇢ в будь-яких приміщеннях при вході;
 ⇢ на сходових майданчиках;
 ⇢ при вході у квартири, готелі, офіси, супермаркети, кафе, 

ресторани;
 ⇢ в автобусах, маршрутних таксі, приватних автомобілях, 

як в багажниках, так і в якості додаткового захисту в 
салоні;

 ⇢ на терасах, внутрішніх дворах, балконах;
 ⇢  в робочих і заводських приміщеннях, механічних цехах, 

на спортивних майданчиках;
 ⇢  в басейнах, душових, аквапарках та інших приміщеннях з 

мокрою слизькою підлогою.

Рулонні покриття:
 ⇢  легко скручуються під час прибирання та транс-

портування;
 ⇢  використовуються в будь-яких приміщеннях при вході, 

коридорах;
 ⇢  не вимагають спеціального догляду, їх достатньо помити 

чи пропилососити;
 ⇢  підходять для приміщень з високою прохідністю;
 ⇢ відзначаються гнучкістю.

Матеріал 100% - поліетилен
Загальна висота, мм 10

Вага рулону, кг 25

Температурний режим, °С -30 ... +30

Основний колір коричневий, чорний, сірий, зелений, 
синій, червоний 

Рулони, мм 900x15000

Щетинисте покриття

https://www.standartpark.ua/catalog/rulon/
https://www.standartpark.ua/catalog/rulon/
https://www.standartpark.ua/catalog/rulon/
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КИЛИМКИ З ЛОГОТИПОМ

КИЛИМКИ З ЛОГОТИПОМ

Професійні лого-килими –  брудопоглинаючі килими з 
нанесеним на них зображенням (логотипом) за технологією 
Jet Print (Джет Принт). Дані килими мають стійкість 
до впливу ультрафіолету (колір не вигоряє) протягом 
гарантійного строку. 

Крім основного призначення, килим буде служити 
відображенням індивідуального стилю, яскравим 
привітанням відвідувачу, незабутнім елементом інтер’єру.

 ⇢ Мат має протиковзку поверхню, виконану із 100% 
поліаміду, легко миється в температурі до 60°C; 

 ⇢ основа, виконана з нітрилового каучуку, гарантує 
стійкість до масел і мікроорганізмів. 

 ⇢ Найсучасніша технологія Jet-PrintTM дозволяє друкувати 
до 20 кольорів (з 44 доступних) для досягнення 
досконалості кольору на найвищому рівні, тонких ліній і 
кольорів.

 ⇢ Ворс з нейлонових волокон.

 ⇢ Пофарбований за технологією Jet-Print™

 ⇢ Зносостійкість до 10 років!

Стандартна ширина, см 60, 75, 85, 115, 150 і 200
Стандартна довжина, см  від 40 до 600 див.
Додатковий розмір, см 100х200

Висота ворсу, мм

     класу ТОРАЅ COLOUR 5

     загальна висота 7

     класу Prime Exclusive 9-10

     загальна висота 11-12

Вага, кг/м2

     класу ТОРАЅ COLOUR 2,4

     класу Prime Exclusive 2,7

«ЛОГОКИЛИМ»

https://www.standartpark.ua/catalog/kilimi_z_logotipom/
https://www.standartpark.ua/catalog/kilimi_z_logotipom/kilimi_z_logotipom/
https://www.standartpark.ua/catalog/kilimi_z_logotipom/kilimi_z_logotipom/
https://www.standartpark.ua/catalog/kilimi_z_logotipom/kilimi_z_logotipom/
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ВОРСОВЕ ПОКРИТТЯ

ВОРСОВЕ ПОКРИТТЯ

БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ПАРИЖ»

Ворсове покриття — це третій етап брудозахисту, який 
розміщується у вестибюлі і є завершальним в ефективній 
системі захисту приміщення від бруду.

 ⇢ Брудозахисні килими — це 100%-й поліпропіленовий чи 
поліамідний ворс, вплавлений в гумову водонепроникну 
основу, що дозволяє зібрати 4–5 кілограми бруду на 1 
квадратний метр виробу.

 ⇢ Брудозахисні ворсові килими — невід’ємна час тина будь-
якого інтер’єру. Завдяки своїм властивостям утримувати 
вологу та очищувати взуття від пилу та залишків бруду, 
ворсові килими користуються незмінним попитом серед 
споживачів. 

 ⇢ Привабливий зовнішній вигляд і простота в догляді є 
головною особливістю даного виду покриття.

 ⇢ Правильний та регулярний догляд за ворсовими 
килимами продовжують термін використання виробу та 
захищають покриття підлоги в приміщенні.

 ⇢ Покриття зберігає свої основні та спеціальні властивості 
(антистатичні, брудо- і водовідштовхуючі) протягом 
усього терміну використання. Не змінюється фактура, 
колір та міцність виробу. Легко монтуються.

Коврик з гумовим обрамленням і водонепроникною основою:

 ⇢ застосовується в тамбурі або внутрішніх приміщеннях;
 ⇢ матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
 ⇢ виробляється на замовлення згідно індивідуальних 

розмірів, будь-яких геометричних форм;
 ⇢ термін виготовлення від 1 дня;
 ⇢ здатність поглинати воду — 3 л/м2;
 ⇢ гарантія 12 місяців за умови правильного використання 

та своєчасного чищення.

Структура ворсу відкрита
Матеріал верху 100% поліпропілен
Матеріал низу водонепроникний ПВХ

Висота, мм 7,5

Ширина рулона, мм 1200, 2000 

Вага, кг 3

Оброблення краю гумова окантовка

Колір світло-сірий, темно-сірий, бежевий, 
коричневий, червоний, синій, зелений

«ПАРИЖ»

https://www.standartpark.ua/catalog/coir_mats/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_paryzh/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_mats/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_paryzh/
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ВОРСОВЕ ПОКРИТТЯ

БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ЛАН»

БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ПОЛЯНА»

Килим на резиновій основі з резиновим обрамленням. Структура 
ворсу у вигляді петель, що дозволяє вбирати велику кількість 
вологи, а смужки різної висоти добре очищають взуття від піску.

 ⇢ килим застосовується в тамбурі або внутрішньому 
приміщенні;

 ⇢ матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в резину;
 ⇢ виготовляються на замовлення за індивідуальними 

розмірами, будь-яких геометричних форм;
 ⇢ термін виготовлення від 1 дня;
 ⇢ здатність поглинати воду 5 л/м2;
 ⇢ гарантія 12 місяців за умови правильного використання та 

своєчасного чищення.

Килим з гумовою окантовкою і водонепроникною основою. 
Структура ворсу — петлі.

 ⇢ застосовується в тамбурі чи внутрішніх приміщеннях;
 ⇢ матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
 ⇢ виготовляються на замовлення за індивідуальними 

розмірами, будь-яких геометричних форм;
 ⇢ термін виготовлення від 1 дня;
 ⇢ здатність поглинати воду — 5 л/м2;
 ⇢ гарантія 12 місяців за умови правильного використання 

та своєчасного чищення.

Структура ворсу петлі
Матеріал верху 100% поліпропілен 

Матеріал низу водонепроникний ПВХ

Висота, мм 18

Ширина рулона, мм 2000

Вага, кг 4,5

Оброблення краю гумова окантовка

Колір чорний, коричневий

«ЛАН»

 
Структура ворсу петлі
Матеріал верху 100% поліпропілен

Матеріал низу водонепроникний ПВХ

Висота, мм 15

Ширина рулону, мм 2000

Вага, кг 4

Оброблення краю гумова окантовка

Колір темно-сірий, коричневий

«ПОЛЯНА»

https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_polyana/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_lan/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_polyana/
https://www.standartpark.ua/catalog/coir_carpets_lan/
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НАКЛАДКИ НА СХОДИ

НАКЛАДКИ НА СХОДИ

Накладки на сходи одинарні Накладки на сходи подвійні

Накладки на сходи проти ковзання перешкоджають ковзанню взуття на сходах, мокрих майданчиках та слизькому покритті. 
Дві смужки накладок частково очищають взуття відвідувачів від вуличного бруду. Встановленні на край сходинок накладки 
водночас захищають матеріал сходів від відколювання. Конструкція виготовлена із анодованого алюмінію і гумових смужок, має 
привабливий естетичний вигляд і довгий термін використання.

 ⇢ використовуються на вулиці чи внутрішніх приміщеннях;
 ⇢ з кутником;
 ⇢ без кутника;
 ⇢ ширина — 48 мм;
 ⇢ виготовляються на замовлення за індивідуальними 

розмірами;
 ⇢ термін виготовлення від 1 дня;
 ⇢ колір гумових вставок: чорний, сірий, коричневий, синій 

(можливо під замовлення);
 ⇢ стійкі до агресивного середовища та перепадів 

температури;
 ⇢ гарантія 12 місяців за умови правильного використання 

та своєчасного чищення.

 ⇢ використовуються на вулиці чи внутрішніх приміщеннях;
 ⇢ з кутником;
 ⇢ без кутника;
 ⇢ ширина — 80 мм;
 ⇢ виготовляються на замовлення за індивідуальними 

розмірами;
 ⇢ термін виготовлення від 1 дня;
 ⇢ колір гумових вставок: чорний, сірий, коричневий, синій 

(можливо під замовлення);
 ⇢ стійкі до агресивного середовища та перепадів 

температури;
 ⇢ гарантія 12 місяців за умови правильного використання 

та своєчасного чищення.

https://www.standartpark.ua/catalog/stairs_coating/
https://www.standartpark.ua/catalog/stairs_coating/rubber-aluminium_coating/
https://www.standartpark.ua/catalog/stairs_coating/rubber-aluminium_coating_double/
https://www.standartpark.ua/catalog/stairs_coating/
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СТРІЧКИ ПРОТИ КОВЗАННЯ

СТРІЧКИ ПРОТИ КОВЗАННЯ

Стрічка проти ковзання використовується на слизьких поверхнях в місцях пожвавленого руху людей, колясок, візків, 
машин (сходи, коридори, виробничі і складські приміщення, рампи, спортивні тренажери, сходи в машинах та інше). Завдяки 
абразивній поверхні стрічка перешкоджає ковзанню, забезпечує максимальний захист від падіння. Кріпиться до будь-яких 
гладких поверхонь. Стійка до вологи, дії масел, хімікатів, виконує свої функції навіть при їх наявності.

Серія «Safety-Grip» Стрічка «Aqua-Safe» 

Серія «Safety-Grip» груба зернистість — щільно пов’язані з 
полімерною основою (ПВХ) абразивні частини; має захисну 
паперову стрічку. Стійка до дії масел, вологи, хімікатів, 
виконує свої функції навіть при їх наявності.

 ⇢ Температурний режим: -30…+70 °С;
 ⇢ ширина — 25, 50, 100 мм;
 ⇢ висота — 0,6–1,74 мм;
 ⇢ рулон — 18,3 м. п.;
 ⇢ в залежності від ступеня зернистості, використовується 

стандартна і груба зернистість в місцях пожвавленого 
руху людей і візків ( коридори, виробничі і складські 
приміщення, рампи, сходи, сходи на машинах та інше).

Стрічка проти ковзання використовується у вологих 
приміщеннях, де люди ходять босими: в душових кабінах, 
роздягальнях, басейнах, саунах. Також ідеально підходить 
для обладнання спортивного інвентаря (водні лижі, дошки для 
серфінгу, трампліни) та інше.

 ⇢ Кольорова гама: прозорі, бежеві (наявність на складі); 
білий, чорний, сірий, жовтий (під замовлення).

 ⇢ температурний режим: -30…+70 °С;
 ⇢ ширина — 25, 50 мм; висота — 0,71 мм;
 ⇢ рулон — 18,3 м. п.;
 ⇢ тонка рельєфна поверхня стрічки проти ковзання 

забезпечує м’яке комфортабельне і гігієнічне протиковзке 
покриття;

 ⇢ естетичний зовнішній вигляд;
 ⇢ протиковзка стрічка стійка до більшості хімічних речовин;
 ⇢ робоча температура -10…+66 °С;
 ⇢ клейовий склад — акриловий;
 ⇢ термін використання — 1 млн. проходжень.
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standartpark.ua

ОБ’ЄКТИ ІЗ ВСТАНОВЛЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

КОМПАНІЯ «СТАНДАРТПАРК» 

ВИГОТОВЛЯЄ ВИРОБИ НЕСТАНДАРТНИХ 

РОЗМІРІВ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ.  

ЗДІЙСНЮЄМО ЗАМІРИ НА ВАШІЙ ДІЛЯНЦІ.

Для отримання додаткової інформації, 
відвідайте наш сайт:
www.standartpark.ua
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ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД 

standartpark.ua
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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
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 (057) 721-04-43
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/

