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ARTYKU  PROMOCYJNY LIBET

Najlepiej i najpe niej mo na odpo-
cz  wtedy, gdy otacza nas ziele ,
cisza i niczym niezm cony spokój. 

Dlatego te  dobrym miejscem do stworzenia 
prywatnej strefy relaksu b dzie zaciszny 
fragment ogrodu z tarasem, usytuowanym 
w miejscu lubianym przez domowników. 
Reszta to ju  kwestia w asnej pomys owo ci 
i odpowiednio dobranych materia ów. 

STYLOWY GRUNT POD 
NOGAMI
Elegancka i funkcjonalna nawierzchnia to 
bez w tpienia jeden z najwa niejszych punk-
tów na planie ogrodowej strefy relaksu. Warto 
u o y  j  z takich materia ów, które b d  har-
monizowa y ze stylistyk  ca ej posesji, a tak-
e wspó gra y z intensywn  zieleni  trawy 

i pozosta ej ro linno ci. Dobrym pomys em 
jest si gni cie po elementy o strukturze i ko-
lorystyce nawi zuj cej do naturalnych ma-
teria ów. wietn  alternatyw  dla kamienia 
i drewna b d  gresy porcelanowe z kolek-

cji Libet Ceramic, które cz  ich wysok  es-
tetyk  i stylowy wygl d z wyj tkowymi w a-
ciwo ciami niejednokrotnie wy szymi ni

w przypadku naturalnych odpowiedników. 
P ytami doskonale odwzorowuj cymi ka-
mie  b d  gresy QUARZITI 2.0, STONES 2.0, 
ARDESIE, ESPRIT, NORR i TRIBECA, wy-
gl dem przypominaj ce prawdziwe ska y. 
Je eli natomiast wolimy towarzystwo drew-
na, idealnym wyborem b d  takie produkty 
jak SUNDECK, SIGNATURE oraz NAU, dla 
których inspiracj  sta y si  ró ne odmiany 
drzew: od europejskiego d bu po bardziej eg-
zotyczne gatunki. Taras czy cie ki z gresów 
b d  tak e niezwykle praktyczne i funkcjo-
nalne. P yty te wyró niaj  si  wyj tkow  wy-
trzyma o ci . S  antypo lizgowe, odporne na 
plamy i mróz, nie rysuj  si  oraz atwo utrzy-
ma  je w czysto ci. 

W sytuacji, gdy zamiast gresu zdecydu-
jemy si  na nawierzchni  z kostki, dobrym 
wyborem b dzie Libet Aspero o rutowa-
no-szczotkowanej strukturze albo posta-
rzane materia y Libet Antico. Obie grupy 
produktów sprawdz  si  w ogrodzie zaaran-
owanym w stylu klasycznym lub vinta-

ge. Interesuj cy efekt wizualny mo na osi -
gn  równie  poprzez zastosowanie p yt 
tarasowych Madera, Toscania, Venetia lub 
Trawertyn z kolekcji Libet Impressio. Na 
uwag  zas uguje zw aszcza ta pierwsza pro-
pozycja, która wygl dem i kszta tem nawi -
zuje do drewnianej deski. 

WYGODA I ODPOWIEDNI 
KLIMAT
Poza stylow  nawierzchni , przy tworze-
niu prywatnej strefy relaksu warto za-
dba  tak e o praktyczne siedziska oraz 
stolik. Najcz ciej stosowan  opcj  s  me-
ble drewniane, rattanowe lub z tworzyw 
sztucznych. Mo na jednak zdecydowa
si  na nietypowe rozwi zania. Wykonany 
z surowego, bia ego betonu Plaster mio-
du lub Sze cian z kolekcji Libet Stampo 
z powodzeniem sprawdz  si  jako ogrodo-
we meble. Wystarczy ob o y  je kolorowy-
mi poduszkami, aby nie tylko stylowo si
prezentowa y, ale by y mi kkie i przytul-
ne. Dodatkowym atutem takiego rozwi za-
nia b dzie tak e wygoda – betonowe meble 
nie wymagaj  od nas nadmiernej uwagi je-
li chodzi o ich piel gnacj  i mo na je spo-

kojnie przechowywa  na zewn trz tak e
zim .

Jak zaprojektowa  stref  wypoczynku w ogrodzie?
Zaprojektowanie przytulnej 
strefy wypoczynku w ogrodzie 
nie jest zadaniem trudnym 
i wymagaj cym du ej 
przestrzeni. Wystarczy 
wyobra nia, odpowiednio 
dobrane materia y i troch
wolnego czasu, a cz
przydomowego ogrodu mo e
zmieni  si  w niezwykle 
przytulne miejsce, które stanie 
si  naszym drugim domem. 
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