
TTE® GROEN
Het element voor  

de ‚koele‘ stad



KOELEN DOOR  
VERDAMPEN

Minder hittestress 
- tot wel 5 °C - 
door toepassing

vegetatie

Bescherming van de vegetatie

Lastverdeling door ingenieus gekoppelde elementen 

Voor personenauto’s en vrachtwagens tot en met verkeersklasse 60

Capillaire water- en voedingsstoffentoevoer

Natuurlijke reiniging van regenwater

GRONDWATER
BESCHERMING

BESCHERMING VAN  
DE VEGETATIE

Natuurlijke behandeling 
van vervuild regenwater

Bescherming van het grondwater-
tegen verontreiniging

Bescherming tegen schuifkrachten 
en belasting door stevige ribben 

en drukverdeling

GEZONDE  
VEGETATIE

Een gezonde ondergrond
voor vegetatie

Voldoende ruimte voor
wortelvorming en behoud van de

capillaire werking voor de aanvoer
van vocht en voeding

Geringe  
constructiehoogte

Materiaal onschadelijk
voor water en milieu

Een positieve invloed op het
stadsklimaat - minder hittes-
tress, fijnstof en wateroverlast

Vitale vegetatie door de uitge-
kiende opbouw van fundament, 
straatlaag en verharding

Flexibele en creatieve com-
binaties van gras, mineraal, 
houtsnippers en betonklinkers

Meer informatie vindt u op  
huebner-lee.nl/tte-groen

TTE® directGREEN

De instant oplossing 
voor groene  

parkeerplaatsen

FLEXIBELE EN CREATIEVE COMBINATIESDIRECT BERIJDBAAREENVOUDIG EN SNEL TE VERWERKENKANT & KLAAR AANGELEVERD

Frisse lucht, aangename temperaturen en weel-
derig groen. Voor vele de ideale leefomgeving. 
TTE® groen kan een bijdrage leveren aan het 
realiseren dit ideaal door toepassing in onze 
buitenruimte. Want met TTE® groen gaan ver-
harden en een weelderig groen hand in hand.

TTE® GROEN

Klimaatneutraal geproduceerd 
uit gerecycled plastic gewonnen 
uit door consumenten verza-
meld PMD materiaal

Waterberging door holle ruimte

Voor vegetatie geschikte substraatopbouw
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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.    


