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Kostka brukowa doskonale kompo-

nuje si  z zielonymi przestrzeniami 

wokó  domu. Firma Libet w swojej 

ofercie posiada specjalnie zaprojek-

towane produkty, których wyko-

rzystanie sprawia, e cie ki ogro-

dowe, podjazdy, tarasy czy schody 

staj  si  wygodnym, trwa ym i es-

tetycznym dope nieniem domowej 

oazy spokoju. Kostki z segmentu pre-

mium to nie tylko wyj tkowy kom-

fort u ytkowania, trwa o  i funk-

cjonalno , ale równie  niezwyk y

design oraz szeroka gama kolorów 

i kszta tów. Dzi ki wykorzystaniu 

produktów Libet cie ki ogrodowe 

nabior  wyj tkowego charakteru, 

idealnie wspó gra  te  b d  z resz-

t  aran acji domu czy tarasu. 

Na lini  Libet Decco sk adaj  si

cztery grupy produktów: Aspero, 

Elegante, Antico i Colormix, ka -

d  z nich wyró niaj  inne walory 

estetyczne i u ytkowe. Szeroki wy-

bór kszta tów i rozmiarów otwie-

ra ogromne mo liwo ci aran acji 

nawierzchni. Kostki z linii Libet 

Decco to propozycja dla osób, któ-

re ceni  sobie po czenie pi kna 

i najwy szej jako ci materia ów. 

Ich dodatkow  zalet  jest unika-

towy system ochrony nawierzch-

ni Anty Liquid System.

ANTICO

Dzi ki unikalnej fakturze i kolory-

styce kostki Antico nawi zuj  do 

modnego ostatnio w architekturze 

i wzornictwie stylu rustykalnego. 

Dobrze wspó graj  z materia ami 

tradycyjnymi, jak kamie  i drew-

no, tworz c stonowane kompozy-

cje. Ró norodno  kolorów i kszta -

tów kostek Antico zwielokrotnia 

mo liwe rozwi zania aran acyjne. 

Dost pne kolory – w ród nich ma-

lowniczy torfowy br z – wietnie 

pasuj  do otoczenia, materia ów bu-

dowlanych, a tak e do innych pro-

duktów nawierzchniowych. 

ELEGANTE

Elegante to przede wszystkim bo-

gactwo kolorów i kszta tów, dobra-

nych tak, by doskonale wspó gra y

z otoczeniem. Szeroka gama kolo-

rystyczna niezmienne oddaje bar-

wy natury. Dzi ki fakturze wzbo-

gaconej szlachetnymi kruszywami 

kostki Elegante maj  powierzch-

ni  porowat , s  zatem bezpieczne 

i wygodne w u ytkowaniu. Atutami 

kostek tej serii s  tak e: atwo

uk adania i obecno  praktycznych, 

ciemnych kolorów.

COLORMIX

Colormix to ciekawe melan e kolo-

rystyczne i a  siedem ró nych pro-

duktów, a w obr bie ka dego z nich 

naturalna kolorystyka i bogactwo 

rozmiarów – ta seria pozwala na 

prawdziw  projektow  swobod !

W ofercie Colormix znajdu-

j  si  kolory naturalne i mod-

ne, a równomierne ich roz o enie 

w wybranych kostkach uzyskano 

w technologii Color Flex. Colormix 

to barwy malownicze i praktyczne 

– kolory takie jak kasztanowy spraw-

dzaj  si  m.in. na podjazdach. Co 

wi cej, delikatnie porowata faktura 

tych kostek sprawia, e u ytkowni-

kowi nie grozi po lizgni cie, a meble 

ogrodowe mo na na nich rozstawia

bez obaw. Oczywi cie Colormix spe -

niaj  te  wszystkie wymogi wytrzy-

ma o ciowe i jako ciowe.

ASPERO

Nawierzchnia produktów Aspero 

w pewnym stopniu przypomina 

kostki Elegante. Szlachetne kru-

szywo zosta o zastosowane tak e

w tej grupie, cho  faktura Aspero 

jest mniej chropowata w dotyku. 

Ekskluzywno  powierzchni zo-

sta a dodatkowo podkre lona ko-

lorystycznie – dzi ki technologii 

Co lor Flex. Uroda kostek idzie w parze 

z ich wytrzyma o ci . Wzmocnione 

w procesie wytwórczym kostki zo-

sta y uszczelnione od wewn trz sys-

temem ALS. Ponadto – ze wzgl du 

na niejednorodny rysunek faktury 

– na kostkach prawie nie wida

ewentualnych zabrudze , s  wi c

wyj tkowo praktyczne.

BETON ARCHITEKTONICZNY

Beton, szary, o chropowatej po-

wierzchni by  materia em, który 

przez wiele lat budzi  negatywne 

skojarzenia. Jednak dzi ki wspó -

czesnej technologii ten niedocenia-

ny materia  wróci   w zupe nie nowej 

ods onie. Ma ró ne formy i faktu-

ry, cieszy si  w ród inwestorów co-

raz wi ksz  popularno ci . Beton 

architektoniczny za spraw  g ad-

kiej i jednolitej struktury nie wy-

maga dodatkowych zabiegów wy-

ko czeniowych ani malowania, 

a faktura powierzchni betonowych 

stanowi ciekawe t o dla innych na-

turalnych materia ów, takich jak 

drewno czy kamie .

Elementy z betonu architekto-

nicznego to nowa kolekcja w ofer-

cie Libet.

Kostki, p yty, kule i donice oraz 

inne produkty linii Libet STAMPO 

mog  by  wykorzystane jako aw-

ki, siedziska, p yty tarasowe, chod-

nikowe oraz jako elementy deko-

racyjne.
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