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Niektóre projekty pozostają wierne niezastąpionej 

klasyce, inne stawiają na bardziej abstrakcyjne 

akcenty, czasem na pierwszy plan wysuwa się 

bogactwo natury, często też główną rolę gra 

nowoczesny minimalizm. W dobie powszechnej 

dostępności rozmaitych materiałów wykończe-

niowych warto dobierać je tak, by razem tworzyły 

spójny efekt, zarówno estetyczny, jak i użytkowy. Jak 

wykorzystać możliwości łączenia produktów przy 

realizacji koncepcji ścieżek, tarasów, ogrodów, pod-

jazdów lub całościowych, rozbudowanych aranżacji? 

Oto kilka propozycji Libet.

Ponadczasowy urok natury

Drzewa, krzewy czy kwiaty stanowią bezcenne 

zwieńczenie dzisiejszych ogrodów i tarasów. Warto 

więc zapewnić im właściwą oprawę, np. w formie 

materiałów nawierzchniowych i nie tylko, nawiązu-

jących do akcentów ze świata natury. Należą do 

nich stylistyczne odniesienia do ponadczasowego 

wyglądu drewna, dostępne w systemie Madera. 

W jego skład wchodzą cztery praktyczne, trwałe 

i bardzo atrakcyjne wizualnie wyroby z betonu: 

płyta tarasowa, stopień schodowy, koło i palisa-

da. Charakterystyczna faktura tych produktów 

w połączeniu z subtelną kolorystyką, podkreśli 

urok każdej posesji. Również kamienne inspiracje 

znakomicie sprawdzają się zarówno w klasycznych, 

jak i w bardziej współczesnych aranżacjach. W kolek-

cjach Libet przybierają one postać płyt oraz innych 

produktów umożliwiających kompleksowe zag-

ospodarowanie terenu. Systemy Split, Trawertyn, 

Venetia czy Piedra prezentują różne oblicza swojego 

naturalnego pierwowzoru. Każdy z nich stanowi 

ciekawy sposób na stworzenie przyjemnej strefy 

wokół budynku. 

Maksimum nowoczesności

Miłośnikom nowoczesności do gustu przypadnie 

natomiast system Maxima. Tworzy go siedem kolek-

cji płyt tarasowych, których modernistyczny styl uzu-

pełniają jeszcze funkcjonalne stopnie schodowe oraz 

bloczki ogrodzeniowe. Każdy z produktów

posiada własny, niepowtarzalny wyróżnik i może 

tworzyć wyjątkowe, samodzielne nawierzchnie (np. 

smukły kształt Maxima Slim, Molto i Lungo, imponu-

jące gabaryty Maxima i Maxima Grande czy

charakterystyczna imitacja fugi na powierzchni 

Maxima Rigato i Maxima Trio).

Klasyka

Powrót do przeszłości to obecnie bardzo popularny 

trend w kształtowaniu rozmaitych przestrzeni. Wokół 

domu przybiera on niejednokrotnie formę ścieżek 

i podjazdów wykonanych z kostek o specjalnie 

postarzanej fakturze, z widocznymi delikatnymi 

obtłuczeniami, które wprowadzają urok wielowie-

kowych, nadgryzionych zębem czasu nawierzchni. 

A bogactwo dostępnych wzorów, barw oraz 

rozmiarów sprawia, że można je atrakcyjnie łączyć 

z, wymienionymi wcześniej elementami małej 

architektury o naturalnym designie lub bardziej 

na zasadzie kontrastu – z minimalistycznymi zest-

awami Maxima. Rozmaite, stylizowane na „stare” 

kostki znaleźć można w kolekcji Libet Decco Antico. 

Doskonale uzupełniają je również bloczki Murja 

i Natulit Massimo, idealne do tworzenia murków czy 

kwietników, a dostępne w linii Libet Completto.
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Mini Trio (Libet Decco Aspero)
To najnowsza propozycja wykorzystania trzech formatów kostek. Smukłe, proste 

i subtelne oferują jednocześnie wyjątkowość śrutowano-szczotkowanej powierzchni, 

która łączy walory estetyczne z komfortem oraz bezpieczeństwem użytkowania. 

Wymiary: 15x9x6/8 cm; 18x9x6/8 cm; 21x9x6/8 cm. Kolory: biały, ciemnoszary, 

tytanowy.

Synergio (Libet Decco Monocolor)
Synergio zapewnia niezwykłe doznania estetyczne, tworząc niebanalne geometrycz-

ne wzory nawierzchni z wyrazistą, minimalistyczną kolorystyką w tle. Wymiary: 
67,5/19,2/45/ 10 cm; 90,1/19,2/67,5/10 cm. Kolory: pergaminowa biel, antracyto-

wy, gołębi.

Hexo (Libet Decco Monocolor)
Hexo stanowi odpowiedź na potrzeby miłośników popularnego kształtu

plastra miodu. Atrakcyjny design idzie tu w parze z funkcjonalnością. Wymiary: 
40/34,6/8 cm; 40/17,3/8 cm. Kolory: pergaminowa biel, antracytowy, gołębi.

Hexo Eco (Libet Decco Monocolor)
To popularny kształt plastra miodu w praktycznej ażurowej formie. Produkt idealnie 

łączy atrakcyjny design z walorami ekologicznymi. Wymiary: 40/34,6/8 cm. Kolory: 
antracytowy, gołębi.

Quadra Maxi (Libet Impressio)
To praktyczne połączenie kwadratowego formatu popularnych płyt Maxima z nieba-

nalną fakturą produktów płukanych. Znakomicie prezentuje się na tarasach, ścież-

kach ogrodowych, alejkach, placach, dziedzińcach, nadając każdemu z tych miejsc 

niepowtarzalny urok. Wymiary: 80/80/8 cm. Kolory: granito, bianco Carrara.

Piedra (Libet Impressio)
Piedra oferuje ponadczasowy urok kamiennych tarasów, zawarty w niepowtarzalnej 

fakturze prostokątnych płyt. Doskonała do klasycznych aranżacji, sprawdzi się także 

w nowocześniejszym otoczeniu. Wymiary: 59,6/44,6/3-4 cm. Kolor: bianco.

Palisada Piedra [kamienna] (Libet Completto)
Palisada Piedra stanowi kolejny sposób na wprowadzenie do otoczenia pożądanej 

aury naturalności i klasyki. Samodzielnie lub w połączeniu z płytą Piedra umożliwia 

realizację uniwersalnych, przyjemnych dla zmysłów, projektów. Wymiary: 
14,5/15/60 cm. Kolor: bianco.

Koło Madera (Libet Completto)
To wyjątkowe dopełnienie systemu o analogicznej nazwie, składającego się z płyt 

tarasowych, palisad i stopni schodowych. Wyprodukowane w technologii wet-cast 

produkty wprowadzają do otoczenia naturalność drewna w subtelnej, okrągłej for-

mie betonowych płyt. Wymiary: średnica 45 cm; średnica 60 cm . Kolor: bianco.

Koło Trawertyn (Libet Completto)
To wyjątkowe dopełnienie systemu o analogicznej nazwie, składającego się z płyt 

tarasowych, palisad i stopni schodowych. Wyprodukowane w technologii wet-cast 

produkty wprowadzają do otoczenia naturalność kamienia w subtelnej, okrągłej 

formie betonowych płyt. Wymiary: średnica 45 cm; średnica 60 cm. Kolory: bianco.

libet 2018.indd   307libet 2018.indd   307 2018-08-24   19:28:352018-08-24   19:28:35


