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ST YLOWE I NOWOCZESNE NAWIERZCHNIE

Libet posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pro-

dukcji materiałów nawierzchniowych. Przez ten 

czas firma stała się synonimem kostek brukowych 

i płyt tarasowych najwyższej jakości oraz zdobyła 

pozycję lidera na polskim rynku w segmencie kostek 

Premium. Libet od lat z powodzeniem pełni rolę 

trendesettera, wyznaczając kierunki rozwoju rynku 

w wielu aspektach i na różnych poziomach. Produkty 

sygnowane marką Libet wyróżniają się nie tylko 

doskonałymi parametrami technicznymi, ale również 

innowacyjnością i ciekawym wzornictwem. W rów-

nym stopniu stają się ozdobą posesji prywatnych, jak 

i przestrzeni publicznych.

STYLOWE KOSTKI BRUKOWE – Libet Decco

Linia Libet Decco to cztery grupy produktów o zróż-

nicowanych walorach estetycznych i użytkowych. 

Kostki Aspero, Antico, Elegante i Colormix różnią 

się zarówno kształtem, kolorystyką, jak i sposobem 

obróbki, dzięki któremu uzyskuje się gładką, posta-

rzaną czy szorstką powierzchnię. Szeroki wachlarz 

wzorów zapewnia bogate możliwości aranżacyjne.

NOWOCZESNE PŁYTY TARASOWE – Libet 

Impressio

Płyty tarasowe z linii Libet Impressio charakteryzuje 

naturalna kolorystyka i ciekawe faktury, dla których 

inspiracją były prawdziwe skały z najpiękniejszych 

i najbardziej intrygujących miejsc na świecie. 

Wzornictwo wielu elementów nawiązuje do tradycji 

architektury śródziemnomorskiej, wprowadzając 

tym samym trochę południowego słońca do pro-

jektów aranżowanych nawierzchni. Libet Impressio 

to także nowoczesne i minimalistyczne w wyrazie 

płyty z Systemu Maxima – ich imponujące rozmiary 

i elegancka kolorystyka pozwalają na tworzenie 

oryginalnych kompozycji, z których bije nutka tajem-

niczości.

BETON ARCHITEKTONICZNY – Libet Stampo

Beton został odczarowany. Dzięki funkcjonalnym 

i estetycznym formom tworzy nowoczesne, ozdob-

ne, ale też praktyczne detale, które świetnie wpisują 

się zarówno w aranżację ogrodu, jak i przestrzeni 

publicznej. Elementy Stampo doskonale sprawdzą 

się w nowoczesnej, minimalistycznej aranżacji, 

przykuwając wzrok odwiedzających. W zestawieniu 

ze szlachetnymi kostkami czy płytami dopełnią całą 

kompozycję. Wszystkie produkty Stampo są impre-

gnowane na etapie produkcji. Dzięki nowoczesnej 

i unikatowej technologii produkcji Kule oraz Piłki 

golfowe Stampo posiadają jednolitą, bezszwową 

formę – to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne 

na rynku.

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE – Libet 

Completto

Linia Libet Completto to gama produktów uzupeł-

niających, które doskonale pasują do pozostałych 

elementów z oferty Libet. Świetnie komponują się 

zarówno z płytami tarasowymi, szlachetnymi kost-

kami czy elementami z betonu architektonicznego. 

Stanowią doskonałe uzupełnienie projektu otocze-

nia posesji. Stopnie schodowe, ich wykończenie, 

palisady, murki czy gazony – razem, jak i indywidual-

nie – świetnie prezentują się wokół posesji. Elementy 

splitowane natomiast nadają całej kompozycji natu-

ralnego, wyjątkowego charakteru.

PRODUKTY ELEWACYJNE – Libet Fassade

Libet Fassade to kolekcja płytek cegłopodobnych 

i kamienia elewacyjnego o różnorodnych kształtach, 

odcieniach i fakturach. To ciekawa propozycja dla 

wszystkich, którzy poszukują oryginalnej i pięknej 

okładziny. Produkty mogą służyć jako dekoracja nie 

tylko całej elewacji, cokołów, słupów, parapetów czy 

ogrodzeń, ale znajdują zastosowanie również we 

wnętrzach.

n Libet S.A.

ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

tel. 71 335 11 01, faks 71 335 11 00, www.libet.pl

libet 2014.indd   298libet 2014.indd   298 2014-08-10   18:00:382014-08-10   18:00:38



299

ba
za

.b
ud

uj
em

yd
om

.p
l

2014

G
A

L
E

R
I

A
 P

R
O

D
U

K
T

Ó
W

Libet, Imola (Libet Decco Aspero, Libet Decco Colormix). Kostki Imola 

to system czterech dużych, prostokątnych elementów. Nowoczesna technologia barwienia 

Color Flex, nadaje nawierzchni pełną gamę odcieni w ramach palety barw − pozwala na two-

rzenie atrakcyjnych układów wzorniczych w ramach tej samej kolekcji. Wymiary (dł./
szer.) [cm]: 21,9/32,9; 32,9/32,9; 43,9/32,9 54,9/32,9 (system 4 elementów). Kolory: 

jasnoszary, ciemnoszary (Aspero), muszelkowy, tytanowy, pastello, kasztanowy (Colormix).

Libet, Stone Road (Libet Decco Colormix, Libet Classic). System sześciu 

prostokątnych kostek Stone Road nawiązuje swym wyglądem do kamiennych nawierzchni. Stone 

Road sprawdzi się na drogach i podjazdach, na tarasach i ogrodowych patiach – w sąsiedztwie 

otoczenia zaaranżowanego w stylu rustykalnym, klasycznym, jak również w nowoczesnym bu-

downictwie. Wymiary (dł./szer.) [cm]: 9/8; 12/8; 15/8; 18/8/; 21/8; 24/8 (system

6 elementów). Kolory: tytanowy, pastello, kasztanowy (Colormix), grafitowy (Classic).

Libet, Stream Line (Libet Decco Colormix, Libet Classic). Płyta 

Stream Line wyróżnia się oryginalnym, opływowym kształtem i ażurową budową. Stream 

Line sprzyja tworzeniu nawierzchni biologicznie czynnej (umożliwia odpływ wody do grun-

tu) znakomicie wpisując się w trend eco designu umożliwiające swobodne funkcjonowanie 

ekosystemu. Wymiary (dł./szer.) [cm]: 54,79/32,7. Kolory: pastello, kasztano-

wy (Colormix), szary, grafitowy (Classic).

Libet, Iberia (Libet Decco Colormix, Libet Classic). Kostka Iberia jest 

wytrzymała, a nietypowa forma umożliwia tworzenie nawierzchni o niebanalnym rysunku. 

Doskonale sprawdza się w ogrodach, na podjazdach i tarasach, a ażurowa budowa umożli-

wia swobodny porost roślin (powierzchnia biologicznie czynna do 36%) i odprowadzanie 

wody do gruntu. Wymiary (dł./szer.) [cm]: 30/20. Kolory: pastello, kasztanowy 

(Colormix), grafitowy (Classic).

Libet, Trawertyn (Libet Impressio). Trawertyn to szczególne płyty tarasowe 

w ofercie firmy Libet. Przyciągają smukłym, prostokątnym kształtem oraz porowatą fakturą 

odwzorowującą strukturę i rysunek naturalnego trawertynu. Dzięki panelowej formie oraz 

specyficznej fakturze i kolorystyce płyt możliwe jest tworzenie niebanalnych nawierzchni 

wpisujących się w nowoczesną, minimalistyczną stylistykę tarasów, ciągów pieszych, ale 

również elewacji. Wymiary (dł./szer.) [cm]: 79,5/20. Kolory: bianco, beige, grigio.

Libet, Libet Stampo. Wykonane z betonu architektonicznego donice, kostki i kule 

stanowią jedną z najciekawszych linii w ofercie firmy Libet. Elementy z kolekcji Stampo 

idealnie wpisują się w najnowsze trendy aranżacji architektonicznej przestrzeni. Kule Libet 

Stampo jako element małej architektury świetnie wpisują się w otoczenie domu w stylu 

modern. Uzupełnieniem mogą być sześcienne moduły, piłki golfowe oraz donice Libet 

Stampo. Kolor: biały betonowy.

Libet, Ogrodzenie (Libet Completto). System łamanych (splitowanych), beto-

nowych pustaków ogrodzeniowych, to jedna z tegorocznych nowości Libet. Faktura elementów 

odwzorowuje łamany kamień. System złożony jest z czterech płaskich, prostokątnych elemen-

tów, dwu-, trzy- lub czterostronnie splitowanych oraz daszka − zwieńczenia murku. Bloczek 

przypomina klasyczną cegłę, a jego gładkie boki pozwalają na dokładne dopasowanie poszcze-

gólnych elementów. Wymiary (dł./szer.wys.) [cm]: 19/19/14; 38/19/14. 

Libet, Stopień schodowy Maxima. Ma nowoczesny wygląd oraz spójną 

z całym Systemem Maxima strukturę, kolorystykę i fakturę. Praktyczne zalety to wymiary 

produktu ułatwiające szybkie oraz dokładne wykonanie prac. Stopień Maxima nadaje się na 

schody tarasowe oraz ogrodowe, ale także murki oporowe czy siedziska, poprzez nałożenie 

stopni jeden na drugi. Wymiary (dł./szer.wys.) [cm]: 100/35/15. Kolor: an-

tracyt.

Libet, Cegła Split. Dzięki specjalnej metodzie produkcji elementów kostka swym 

wyglądem nie tylko nawiązuje do ręcznie wyrabianej cegły, ale jest niezwykle trwała i od-

porna na warunki atmosferyczne. Sprawdzi się zarówno przy budowie murków, ogrodzeń, 

jak i kwietników czy podmurówek. Udane połączenie zaskakującej formy i faktury pozwala 

na swobodne tworzenie w przestrzeni ogrodu oryginalnych form. Wymiary (dł./szer.
wys.) [cm]: 25/12/6,5. Kolory: pastello, kasztanowy, piaskowobeżowy, torfowy brąz.
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