
in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

2 2017

LIBET  
– KOMPLEKSOWA ARANŻACJA PRZESTRZENI
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Zapraszamy do świata aranżacyjnych możli-

wości, dostępnego w ogrodach wystawowych 

Libet Platinium oraz w podręcznej aplikacji Libet 

Inspiracje. Znaleźć tam można ciekawe rozwiązania 

m.in. z wykorzystaniem poniższych kolekcji i pro-

duktów.

Magia betonu – Libet Decco

Bogate portfolio kostek brukowych, umożliwiające 

dopasowanie nawierzchni do konkretnego stylu 

aranżacji otoczenia. Libet Decco to pięć unikatowych 

kolekcji, dzięki którym można wprowadzać do ogro-

du, na taras, podjazd, plac czy dziedziniec niebanal-

ne kompozycje. 

Eleganckie płyty tarasowe – Libet Impressio

Na linię Libet Impressio składają się designerskie 

płyty betonowe, stanowiące doskonałą oprawę 

zarówno dla klasycznej, jak i dla nowoczesnej styli-

styki. Urokliwe nawiązania do architektury śródziem-

nomorskiej lub nowoczesny minimalizm, bogata 

paleta barw i wymiarów, ciekawe faktury… czyli 

ekskluzywne płyty na wyciągnięcie ręki.

Kompleksowo… – Libet Complettto i Libet 

Stampo

W uniwersalnej gamie produktów Libet Completto 

znajdziemy palisady, stopnie schodowe, obrzeża, 

cegły czy ogrodzenia, które pozwolą stworzyć 

spójną i praktyczną aranżację. Z ich pomocą zbudu-

jemy także wyjątkowe elementy małej architektury, 

odporne na działanie zmiennych warunków pogo-

dowych. Libet Stampo to natomiast imponujące 

wyroby z betonu architektonicznego, które łączą 

walory estetyczne z niezbędną funkcjonalnością. 

Minimalistyczny design Plastrów miodu, Donic, 

Sześcianów, Kul i Piłek golfowych doskonale pasuje 

zarówno do przydomowych, jak i do publicznych 

przestrzeni. 

Siła gresu – Libet Ceramic

Kolekcja Libet Ceramic wyróżnia się wyjątkową este-

tyką, funkcjonalnością i doskonałymi parametrami 

technicznymi. Atrakcyjny design idzie tu w parze 

m.in. z wysoką odpornością na plamy, mróz, środki 

chemiczne czy zarysowania. Gresy dostępne są 

w wielu rozmiarach i barwach, dając możliwość 

tworzenia nawet najbardziej kreatywnych projektów. 

Do tego można je układać na różne sposoby, w tym 

– stosując komfortowe i łatwe w montażu wsporniki 

tarasowe.

Atrakcyjne dopełnienie – Libet Patio i Libet 

Fassade

Linię Libet Patio tworzą naturalne grysy i otoczaki 

oraz szkło dekoracyjne. Produkty stanowią niemal 

obowiązkowy element zdobniczy, który doskonale 

uzupełnia aranżacje nawierzchni z kostek czy płyt 

tarasowych. Na ścianach budynków znakomicie 

sprawdzą się natomiast materiały elewacyjne Libet 

Fassade. Dysponując bogatą paletą barw i wzorów, 

kolekcja umożliwia tworzenie spójnych i wyjątkowo 

estetycznych aranżacji.

Praktyczne wsparcie – Libet Bord i Libet Tools

Libet Bord to nowe obrzeża, bazujące na prostym 

mechanizmie i trwałym materiale, a umożliwiają-

ce szybkie i skuteczne wykończenie rozmaitych 

układów kostek. Elegancki design idzie w parze 

z funkcjonalnością, zapewniając szybkie, estetyczne 

i dyskretne zwieńczenie nawierzchni. Specjalnie dla 

wykonawców powstał też zestaw profesjonalnych 

narzędzi brukarskich Libet Tools, umożliwiających 

sprawne prowadzenie prac montażowych. To bardzo 

praktyczna wisienka na designerskim torcie kolekcji 

Libet 2017.

n   Libet S.A.

ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

infolinia: 801 542 381, faks 71 335 11 00, www.libet.pl
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Mini Trio (Libet Decco)
Mini Trio to nowość Libet 2017, bazująca na sprawdzonej formule trzech komplemen-
tarnych, prostokątnych kostek. Prosty design, nawiązujący do popularnego rozwiązania 
Via Trio oraz niewielkie rozmiary elementów, otwierają drogę do tworzenia urokliwych, 
nietuzinkowych nawierzchni. Wymiary: 15/18/21x9x6/8 cm, Kolory: pergaminowa 
biel, antracytowy (Monocolor), pastello, kasztanowy, popielaty (Colormix).

Favo (Libet Decco Monocolor)
Kształt nowej kostki Favo zaczerpnięty został bezpośrednio ze świata przyrody. Cha-
rakterystyczna forma nawiązująca do plastrów miodu w połączeniu z wyrazistymi 
barwami doskonale sprawdzi się w rozmaitych stylach aranżacyjnych. Wymiary: 
17,1/15,1/4 cm, 17/7,6/4 cm, 15/8,6/4cm. Kolory: pergaminowa biel, antracytowy.

Maxima (Libet Impressio)
Maxima to propozycja uniwersalnych płyt, stanowiących podstawę rozbudowanego 
systemu o tej samej nazwie. Rozwiązanie składa się z jednolitych, kwadratowych 
elementów o eleganckiej powierzchni i głębokiej kolorystyce które tworzą spójne, 
minimalistyczne kompozycje. Wymiary: 80/80/8 cm. Kolory: antracyt, popielaty, 
pergaminowa biel.

Tierra (Libet Impressio)
Płyty Tierra to pomysł na przyjemną, rustykalną aranżację w praktycznej oprawie. 
Zabezpieczone impregnatem, komfortowe w użytkowaniu, stanowią ciekawe nawią-
zanie do urody naturalnego kamienia. Wymiary: 40/40/4,4 cm 60/40/4,4 cm. Ko-
lory: jasnobeżowy, jasnoszary, antracytowy. 

Sundeck (Libet Ceramic)
Z połączenia walorów użytkowych gresu porcelanowego z ponadczasowym urokiem 
drewna powstała kolekcja Sundeck. Naturalny wygląd płyt nada tworzonej aranżacji 
elegancji, a wysokie parametry odporności sprawią, że ta wyjątkowa oprawa spraw-
dzi się nawet w bardzo wymagających warunkach. Wymiary: 60/60/2 cm, 120/30/2 
cm. Kolory: origin, cassic, spirit.

Ogrodzenie strukturalne (Libet Completto)
Ogrodzenie strukturalne to sposób na stworzenie niebanalnych konstrukcji, które 
znakomicie pasują do współczesnych stylów aranżacyjnych. Urok systemu tkwi 
w specjalnych wystających elementach na ścianach bocznych bloczków, które można 
układać na rozmaite sposoby. Całość wieńczy prosty daszek. Wymiary: 28,4/56,9/7 
cm, 32,4/56,9/6 cm. Kolory: popielaty, antracytowy.

Palisada Trawertyn (Libet Completto)
Palisada Trawertyn to nowa odsłona produktów inspirowanych wyglądem kamienia 
trawertynu. Tym razem oferta Libet wzbogaciła się o praktyczny element, będący 
idealnym dopełnieniem aranżacji, w których naturalny design współgra z komfortem 
użytkowania. Wymiary: 15/79,5/14,5 cm. Kolory: bianco, grigio.

Donica (Libet Stampo)
Donica Stampo idealnie wpisuje się we współczesne praktyczne podejście do urzą-
dzania przestrzeni. Minimalistyczna, surowa forma podkreśli modernistyczny styl 
ogrodu czy tarasu, a w połączeniu z bujną roślinnością sprawi, że miejsca te nabiorą 
życia. Wymiary: 48,5/48,5/48,5 cm, 48,5/96,5/48,5 cm, 49,5/49,5/97,5 cm. Kolory: 
cementowo-grafitowy, biały betonowy.

Rift (Libet Fassade)
Rift to specjalny element z gresu porcelanowego, proponowany w formie dekoracyj-
nych płytek rektyfikowanych, o trójwymiarowej strukturze. Doskonale sprawdza się 
jako uzupełnienie całościowych aranżacji, wykonanych z płyt ceramicznych z kolekcji 
Libet, wprowadzając do nich wyjątkowy blask. Wymiary: 45/10,5/2 cm. Kolory: wg 
palety w katalogu Libet.


