
SALON POŁĄCZONY
Z TARASEM  
Wśród obecnie panujących trendów 
w aranżacji przestrzeni na uwagę zasłu-
guje ten stawiający na harmonię w kom-
ponowaniu otoczenia. Widać to zwłasz-
cza w przypadku nawierzchni – coraz 
częściej materiały stosowane wewnątrz 
domu, wychodzą także na taras, tworząc 
spójną i estetyczną całość.  

Połączenie tarasu z salonem przydaje się 
zwłaszcza wtedy, gdy nasz pokój dzienny 
nie jest wystarczająco dużych rozmiarów 
oraz w okresie ciepłych miesięcy, kiedy ta-
rasową przestrzeń możemy przeznaczyć na 
jadalnię lub miejsce wypoczynku czy spo-
tkań towarzyskich. Jednak aby takie rozwią-
zanie było estetyczne i realizowało swoją 
funkcję należy zwrócić uwagę na kilka kwe-
stii. Pierwszą, i najważniejszą jest to, by ta-
ras urządzony był w tym samym stylu co 
salon. Kolejny istotny element to wybór od-
powiednich materiałów, zwłaszcza na-
wierzchniowych – powinny być one trwałe 
i eleganckie.

WYJĄTKOWY DESIGN
Wybierając produkty na posadzkę salonu 
oraz tarasu warto zainspirować się eko tren-
dem i sięgnąć po elementy o strukturze 
oraz kolorystyce nawiązującej do natural-
nych materiałów. Świetną alternatywą dla 
kamienia i drewna będą gresy porcelanowe 
z kolekcji Libet Ceramic, które łączą ich sty-
lowy wygląd z wyjątkowymi właściwościami 
niejednokrotnie wyższymi niż w przypadku 
naturalnych odpowiedników. Płytami dosko-
nale odwzorowującymi kamień będą gresy 
ARDESIE, ESPRIT, NORR, QUARZITI 2.0, 
STONES 2.0 i TRIBECA, wyglądem przypo-
minające prawdziwe skały: od jasnego wa-
pienia, marmuru czy piaskowca, po głębo-
kie odcienie granitu i wulkanicznych gła-
zów. Jeżeli natomiast wolimy towarzystwo 
drewna, idealnym wyborem będą takie
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produkty jak SIGNATURE, NAU oraz 
SUNDECK, dla których inspiracją stały się 
różne odmiany drzew: od europejskiego dę-
bu po bardziej egzotyczne gatunki. Co wię-

cej, decydując się na gres porcelanowy, 
można w ramach jednej przestrzeni łączyć 
ze sobą płyty nie tylko z różnej palety barw, 
ale także o odmiennych kształtach i rozmia-
rach. Do wyboru są produkty kwadratowe 
o wymiarach 60x60 lub 90x90 cm oraz roz-
wiązania prostokątne, o bokach długości 
45x90 cm, 60x120 cm, 30x120 cm 
i 20x120 cm. Dwie ostatnie propozycje for-
mą przypominają klasyczne panele podło-
gowe, dlatego znakomicie będą prezento-
wały się na patio lub tarasie „wchodzącym” 
do wnętrza domu.

FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE 
Płyty EVO_2/E™ z kolekcji Libet Ceramic są 
estetyczne, tworzą wyjątkowy klimat po-
mieszczeń, a przy tym wyróżniają się nie-
zwykłą praktycznością i funkcjonalnością. 
Dzięki specjalnej technologii produkcji gresy 
są bardzo trwałe i wytrzymałe, dlatego z po-
wodzeniem możne je wykorzystać zarówno 
wewnątrz (płyty o grubości 1 cm), jak i na 
zewnątrz (płyty o grubości 2 cm). Płyty są  

antypoślizgowe, odporne na plamy i mróz, 
nie rysują się oraz łatwo utrzymać je w czy-
stości. Dodatkowym atutem jest to, że gresy 
są bardzo łatwe w montażu i można je ukła-
dać na każdej powierzchni i niemal każdą 
metodą, dlatego też sposób ich wykorzysta-
nia jest w zasadzie nieograniczony. Istotne 
jest również to, że wszystkie elementy kolek-
cji można montować z minimalną fugą, co 
dodatkowo wpływa na spójność i estetykę 
całej aranżacji.
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