ARTYKU PROMOCYJNY LIBET

Ponadczasowy urok kostek Libet Decco Antico
Klasyczne wzorce to
niegasnÈce ěródïo inspiracji
dla wspóïczesnych koncepcji
zagospodarowania przestrzeni
wokóï domu. Estetyczne
odniesienia do dawnych,
sprawdzonych rozwiÈzañ
sprawdzajÈ siÚ znakomicie
m.in. wbprzypadku materiaïów
nawierzchniowych. SzczególnÈ
grupÚ tworzÈ tu kostki
brukowe obcharakterystycznej,
postarzanej fakturze.
Qubo

P

ostarzane kostki, naleĝÈce do kolekcji Libet Decco Antico, stanowiÈ designerskÈ alternatywÚ dla kamienia
czy cegïy klinkierowej. Efekt mijajÈcych lat
zostaï na nich uzyskany dziÚki wyjÈtkowej
fakturze, nadawanej wbtrakcie specjalnego
procesu obróbki. Wyroby zbtej grupy to idealna propozycja dla miïoĂników klasycznych ibrustykalnych rozwiÈzañ. Wbbogatej palecie dostÚpnych wzorów, rozmiarów
ibkolorów pojawiïy siÚ trzy nowoĂci, ïÈczÈce
ogromny potencjaï aranĝacyjny zbniezbÚdnÈ
funkcjonalnoĂciÈ. Jak moĝna wykorzystaÊ
ich walory przy ksztaïtowaniu przestrzeni
wokóï posesji?
InspiracjÈ do stworzenia kostki Mattone
byï wyglÈd starej cegïy. Nawierzchnie ogrodowe zbtego tradycyjnego materiaïu dodajÈ
otoczeniu przytulnego charakteru, abich kolor wspaniale wspóïgra zbroĂlinnoĂciÈ. Aby
osiÈgnÈÊ podobny efekt, kostce Mattone nadano gïÚbokÈ, ceglastÈ barwÚ oraz ksztaït
prostokÈta obwymiarach 30 × 10 cm.
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Ponadto, dziÚki gruboĂci 8 cm, produkt
ten moĝe byÊ stosowany nie tylko na chodnikach czy Ăcieĝkach, lecz takĝe na podjazdach (dla ruchu ciÚĝkiego do 11,5 t, przy wykonaniu odpowiedniej podbudowy). BarwÚ
ceglastÈ odnajdziemy teĝ wbdrugiej nowoĂci zbgrupy Libet Decco Antico, czyli systemie kostek Tract, które wystÚpujÈ jeszcze
wbopcjach bazaltowego grafitu ibpiaskowo-beĝowej. Komplementarne rozmiary szeĂciu
elementów ibzróĝnicowana kolorystyka pozwalajÈ na uzyskanie niezwykle estetycznych, zindywidualizowanych kompozycji
nawierzchni, tworzÈcych niepowtarzalny
klimat otoczenia ibpodkreĂlajÈcych jego piÚkno. Ostatnia zbnowoĂci wbgrupie Antico nosi
nazwÚ Qubo ibjest postarzanÈ wersjÈ kostki
Pepito (równieĝ zbportfolio Libet). Niewielki
format (10 × 10 cm) tego produktu sprawia,
ĝe doskonale sprawdza siÚ on zarówno jako
samodzielny materiaï wykoñczeniowy, jak
ibwbpostaci oryginalnego detalu, uzupeïnia-

Mattone

jÈcego aranĝacjÚ wykonanÈ np. zbinnych propozycji zbkolekcji Decco Antico.
Niezaleĝnie od formatu czy koloru wybranych elementów, nawierzchnie zbpostarzanych kostek brukowych zawsze wyglÈdajÈ
stylowo ibniepowtarzalnie. SÈ przy tym bardzo wytrzymaïe, dziÚki czemu, mimo zamierzonego efektu zuĝycia powierzchni,
zapewniajÈ uĝytkownikom atrakcyjne doznania estetyczne na wiele lat.
WiÚcej inspirujÈcych rozwiÈzañ na stronie www.libet.pl }

Libet S.A.
ul. Powstañców ¥lÈskich 5, 53-332 Wrocïaw
infolinia: 801 542 381
www.libet.pl
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