
WATERDOORLATENDE EN 
INFILTRERENDE VERHARDING

De weg naar de 
toekomst is open.
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PROBLEMEN

DE OPLOSSING 

Overstromingen, hittestress, droogte. 
Hoe gaat onze toekomst er uit zien? 
Gaan we door op de bekende weg? 
Of staan we open voor nieuwe wegen, 
nieuwe techniek, nieuwe materialen? 
Materialen die een oplossing bieden.

Laten we de buitenruimte ontwerpen 
met TTE® elementen, zoals buitenru-
imte moet zijn, groen, gezond en in 
harmonie met de natuur.   
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100% Waterdoorlatend – 
geen hemelwater afvoer

800 x 400 x 60 mm, ongeveer 27 kg/m2 
ribben: omgekeerd T, boven 14 -15 mm, onder 42 mm           
TTE® - waterdoorlatend, drukverdelend, scheidend 

Drie oplossingen voor flexibiliteit en creativiteit: 
TTE® GROEN, TTE® KLINKERS en TTE® MINERAAL

Klimaatneutraal geproduceerd uit 
gerecycled plastic gewonnen uit het 
door consumenten verzameld PMD 
materiaal 

Materiaal onschadelijk
voor water en milieu

Een positieve invloed op het 
stadsklimaat - Tegen hittestress, 
fijnstof en wateroverlast

Flexibele en creatieve combinaties 
van gras, mineraal, houtsnippers 
en betonklinkers 

ONS DOEL – EEN GROENE TOEKOMST

BILD

DE OPLOSSING - TTE®

TTE® GROEN

TTE® MULTIDRAINPLUS

TTE® KLINKERS

TTE® MINERAAL

Een innovatief systeem, combineert 64% open ruimte voor 
vegetatie, met stabiliteit en degelijkheid voor de hoogste ver-
keersklasse.

Een waterdoorlatende en infiltrerende verharding met beton-
klinkers. Met voldoende waterbergend vermogen zodat een 
rioolstelsel voor hemelwater afvoer overbodig is en we regen-
water kunnen vasthouden.

Een relatief goedkope vulling met grind, steenslag of 
split wordt ook duurzaam. Door drukverdeling, minder  
onderhoud en het vasthouden van het mineraal.

Met deze QR-code kunt u gedetailleerde informatie ophalen:
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TTE® is een echte allrounder. Het is ge-
schikt voor hoge verkeersbelastingen, 
maximaal open, inert en slijtvast, en kan 
dus bijna overal worden gebruikt. Zelfs 
waar traditionele verharding met beton 
en klinkers hun grenzen bereiken.

Ca. 50% minder constructie door drukverdeling en 
een solide onderlinge verbinding

Waterdoorlatendheid en waterberging van de  
ondergrond blijft behouden

Waterdoorlatendheid en 
waterberging van 100 l/m2 

Natuurlijke behandeling 
van vervuild regenwater

Bescherming van het grondwater
tegen verontreiniging

Een gezonde ondergrond  
voor vegetatie

Voldoende ruimte voor 
wortelvorming, behoud van de
capilaire werking voor aanvoer

van vocht en voeding

Minder hittestress tot wel 
5 °C bij toepassing van 

vegetatie en houtsnippers

TTE® BESCHERMT BODEMSTRUCTUUR, LUCHT EN WATER

LASTENAFDRACHT TUSSEN ELEMENTEN 100% DOORLATEND GRONDWATER 
BESCHERMING

GEZONDE 
VEGETATIE

MINDER FIJNSTOF  
EN HITTESTRESS
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TTE® BOUWSYSTEMEN – 
MINDER CONSTRUCTIE,  MEER DUURZAAMHEID

Bijvoorbeeld wandel- en fietspaden en de opritten en parkeerplaatsen voor particulieren
Oppervlaktes die af en toe worden belast door een personenauto tot 3.5 ton

min. 
40 cm

20 cm

Groen 1

Groen 2

Groen 3

Klinkers/Mineraal 1

Klinkers/Mineraal 2

Klinkers/Mineraal 3

Minimale CO2 emissies & 
behoud van grondstoffen

Minder constructie / 
sneller bouwen

Bescherming van het 
natuurlijk evenwicht en 
bodemleven

Geen of minder regenwater 
riool & geen wadi’s of infiltra-
tievoorzieningen

Voor personenauto’s en af en toe vrachtverkeer

Voor vrachtverkeer tot 40 Ton

Voor parkeerplaatsen en opritten in de openbare ruimte, brandweerwegen, verharden van 
binnenplaatsen, woonstraten en wegen en terreinen voor de agrarische sector

Bijvoorbeeld straten in woonbuurten, parkeerplaatsen voor bussen en vrachtwagens, op- 
en overslag terreinen, service wegen 

TTE® BOUWSYSTEEM 1

HET TRADITIONELE 
BOUWSYSTEEM

TTE® BOUWSYSTEEM 2

TTE® KLINKERS 
BOUWSYSTEEM 2

TTE® BOUWSYSTEEM 3

Innovatieve TTE® elementen van 80 x 40 x 6 cm, die via robuuste nokken onderling de verkeerslast afdragen. 
Daardoor heeft u minder constructie nodig. 

Minder constructiehoogte dus minder materiaal aan- en afvoeren. Zo besparen we op materiaal en werk. Het 
resultaat is dat de CO2 belasting fors lager is. 

Afhankelijk van het gebruik, kan een van de drie bouwsystemen gekozen worden die zich in de praktijk hebben 
bewezen. Zo kunt u voor iedere toepassing een goed systeem kiezen dat het milieu zo min mogelijk belast en 
duurzaam is. Terwijl u qua belastbaarheid en degelijkheid niets inlevert. 

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN TRADITIONELE BOUWSYSTEMEN

Min. 50% minder constructie 
voor een gelijke belasting

CO2
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TTE® - GECERTIFICEERDE KWALITEIT

De CO2 emissies die ontstaan tijdens de productie en het 
transport van TTE® MultidrainPLUS worden door ons voor 100% 
gecompenseerd door het ondersteunen van gecertificeerde
projecten.

TTE® wordt in fabrieken in Weira (D) en Herstal (B) geprodu-
ceerd.

Onze grondstof is 100% gerecycled plastic gewonnen uit het 
door consumenten ingezameld PMD materiaal. Gebruikte TTE®  
elementen kunnen worden gebruikt als grondstof voor bijvoor-
beeld nieuwe TTE® elementen.  

KLIMAATNEUTRAAL SINDS MEDIO 2021

MADE IN EU

100 % RECYCLING

De kwaliteit, stabiliteit en mechanische belastbaarheid is door 
de TÜV SÜD uitgebreid onderzocht en gedocumeteerd.

TÜV SÜD GECERTIFICEERD

Door het IBU (Institut für Bauen und Umwelt) is het EPD  
onderzocht en geverifieerd. In het onderzoek heeft IBU de  
CO2

 emissies en andere milieurelevante aspecten tijdens de  
PLC (Product Life Cycle) meegenomen.

EPD GECERTIFICEERD 

Miljoen ton  
gerecycled plastic  
uit het door consu-
menten ingezameld 
PMD materiaal

Vuilverbranding

Hergebruik als 
grondstof

Export

BRON: PLASTIKATLAS, Appenzeller, Hecher, Sack CC-BY-4.0 
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Zwerfafval 

Consument

Product

Gebruik

Recycling

Door 
consumenten 
ingezameld 
PMD materiaal

Afvalverbranding

CLOSED LOOP
RECYCLING

OPEN LOOP 
RECYCLINGDE CIRCULAIRE ECONOMIE

MINIMALE EMISSIES DOOR TOEPASSING VAN TTE®

Klinkers*

CO2 emissies per m2 in kg

0 5 1510 20

TTE® KLINKERS

TTE® MultidrainPLUS 
zonder vulling

TTE® - HET DUURZAME ALTERNATIEF

Bij de productie van klassieke klinkers ontstaat ongeveer 24 kg CO2e 
uitstoot per m2. Bij de productie van TTE® KLINKERS is dat minder dan de 
helft namelijk slechts 11 kg per m2.

TTE® is niet alleen duurzaam in zijn toepassing, maar ook qua grondstof 
want gemaakt van 100% gerecycled plastic van door consumenten in-
gezameld PMD materiaal. Een veel beter toepassing in vergelijking met 
vuilverbranden of exporteren. 

En wat als de verharding weer gesloopt wordt? Ja ook de gebruikte TTE®  
elementen kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe TTE® 
elementen.  Jaarlijks besparen we zo de uitstoot van 40.000 ton CO2 in 
vergelijking met het vuilverbranden van deze reststof. 

Sinds 2021 wordt TTE® 100% klimaatneutraal geproduceerd.

*  Het rekenkundig gemiddelde is berekend op basis van verschillende EPDs  
 van gangbare klinkers met een dikte van 8 cm.

Meer over de duurzaamheid van de TTE® elementen vindt u hier huebner-lee.nl/duurzaamheid
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TTE® REFERENTIES

Meer referentieprojecten vindt u hier huebner-lee.nl/buitenfaciliteiten-referentieprojecten



HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +31 6 2090 1340, info@huebner-lee.nl, www.huebner-lee.nl

DE222207498X01

UW BIJDRAGE AAN HET BESCHERMEN VAN ONS KLIMAAT

64.010

168.986

13.590
Zoveel kg CO2 bespaart 
u ten opzichte van ver-
branden.

Vergelijkbaar met een 
vliegreis van deze lengte 
(4.2 x rond de wereld). 

Een voorbeeld voor het verharden van een 1.000 m2 groot terrein

Zakken PMD materiaal, 
indien deze gevuld wor-
den met alleen plastics.    
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