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ARTYKU  PROMOCYJNY LIBET

OGRÓD JAKO 
PRZED U ENIE WN TRZA
Wspó czesne domy coraz cz ciej otwiera-
j  si  na otoczenie, a granice mi dzy po-
mieszczeniami a przestrzeni  na zewn trz 
zacieraj  si . Przydomowy taras staje si
przed u eniem budynku, a ogród nieja-
ko wnika do wn trza, istotnie wp ywaj c
na jego wygl d. Z tego wzgl du niezmier-
nie istotne sta o si , aby to co wewn trz 
i na zewn trz tworzy o kompletn  i spój-
n  stylistycznie ca o . Szczególne znacze-
nie w przypadku tworzenia aran acji prze-
strzeni ma odpowiedni dobór materia ów, 
faktur, wzorów i kolorów. Zarówno te u y-
te we wn trzach, jak i na elewacji budyn-
ku, powinny mie  swoje odzwierciedlenie 
w ogrodowej aran acji.

Efektownym sposobem na po czenie 
domu i ogrodu jest zastosowanie tego same-
go materia u na posadzce w salonie i na s -
siaduj cym z nim tarasie. Doskonale w tej 

roli sprawdzi si  gres porcelanowy z linii 
Libet Ceramic. P yty charakteryzuj  si  wy-
j tkowym designem oraz s  antypo lizgo-
we, odporne na plamy, zarysowania i wa-
runki atmosferyczne, dzi ki czemu mog
by  stosowane zarówno wewn trz, jak i na 
zewn trz budynków. Pami tajmy jednak, 
e do wn trz wykorzystujemy p yty o gru-

bo ci 1 cm, a na zewn trz te maj ce 2 cm. 
Pomocne w tworzeniu spójnych aran acji 
ogrodowych s  te  systemy produktów, które 
maj  podobn  struktur  i form  oraz kompo-
nuj  si  ze sob  kolorystycznie. Przyk adem 
jest system Maxima firmy Libet, który po-
zwala nie tylko stworzy  harmonijne na-
wierzchnie w ró nych cz ciach posesji, ale 
te  zbudowa  schody, murki, siedziska czy 
inne elementy ma ej architektury. 

GDY LICZY SI  KOMFORT
Je li zale y nam, aby ogród stanowi  natu-
ralne przed u enie domu, powinni my te
zadba  o odpowiednie wyposa enie, któ-
re uczyni go funkcjonalnym oraz podkre li 
jego wyj tkowy styl. Jednym z takich ele-
mentów s  strefy u ytkowe i meble ogrodo-
we. Dzi ki nim mo liwe jest przeniesienie 
komfortu domu na wie e powietrze i urz -
dzenie letniej kuchni, jadalni czy miejsca 
do grillowania. Wyj tkowo trwa e akceso-
ria ogrodowe mo na stworzy  samodziel-
nie, wykorzystuj c betonowe elementy z li-

nii Libet Completto oraz Libet Stampo. 
Z ich pomoc  zbudujemy praktyczny stó ,
awy czy nawet sofy oraz fotele charakte-

ryzuj ce si  nie tylko odporno ci  na dzia-
anie zmiennych warunków pogodowych, 

ale te  niepowtarzalnym wygl dem. I tak za 
pomoc  prostok tnych kostek o postarzanej 
powierzchni Natulit Massimo z linii Libet 
Completto stworzy  mo na ró nego rodzaju 
awki, czy podstawy sto ów, które w po -

czeniu z drewnianym blatem i siedziskiem 
z desek b d  perfekcyjnie wspó gra  z ru-
stykalnym otoczeniem. W tym samym celu 
warto si gn  tak e po Ceg  Split, przy po-
mocy której zbudujemy niepowtarzalne me-
ble ogrodowe, jak równie  grille czy ca e
kuchnie letnie. Ciekawym rozwi zaniem s
te  betonowe bloki Piastra, z których wy-
kona  mo na jedyne w swoim rodzaju fote-
le i outdoorowe sofy o nowoczesnym cha-
rakterze. 

Przenie  wn trza do ogrodu!
Ogród to przed u enie naszego 
domu. W a ciwie zaaran owany 
pozwala na po czenie strefy 
mieszkalnej z otoczeniem 
posesji oraz dobre 
wykorzystanie dodatkowej 
przestrzeni, szczególnie 
w ciep e dni, gdy wiele godzin 
sp dzamy na zewn trz. 
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