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ST YLOWE I NOWOCZESNE NAWIERZCHNIE

Libet S.A. to lider w segmencie Premium betono-

wych materiałów nawierzchniowych – synonim pro-

duktów najwyższej jakości, nowoczesnego designu 

i funkcjonalności. 

Kostki brukowe w wersji Premium – Libet Decco

Linia Libet Decco to odpowiedź na potrzeby osób 

poszukujących najwyższej jakości produktów. 

Pięć kolekcji zróżnicowanych pod względem walo-

rów użytkowych i estetycznych daje szeroki wachlarz 

możliwości aranżacyjnych. Grupa Monocolor, 

tegoroczna nowość, powstała z myślą o najnow-

szych trendach – kontrastowych i zdecydowanych 

nawierzchniach.

Eleganckie płyty tarasowe – Libet Impressio

Libet Impressio to zbiór nowoczesnych produktów 

dobranych tak, by dopełnić wiele odmiennych styli-

zacji. Klasyczne wzory nawiązujące do architektury 

śródziemnomorskiej, minimalistyczne rozwiązania, 

zróżnicowana kolorystyka, faktury i rozmiary – 

wszystko to tworzy bogatą ofertę ekskluzywnych 

płyt.

Płyty gresowe dla wymagających – Libet Ceramic

Libet Ceramic to włoskie  gresy porcelanowe z naj-

wyższej półki. Kolekcja wyróżnia się wyjątkową 

estetyką, funkcjonalnością i doskonałymi parametra-

mi technicznymi. Płyty Sedimento i Aristoni, dzięki 

naturalnemu rysunkowi, pozwolą stworzyć spójne 

stylistycznie aranżacje, zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz domu. Z kolei gresy porcelanowe 

EVO_2/E™, tworzące system produktów nawierzch-

niowych oraz specjalnych elementów dla przestrze-

ni publicznych i prywatnych, zaskoczą zarówno 

wyjątkowymi walorami użytkowymi i estetycznymi, 

jak również szerokim wachlarzem zastosowań. 

Wszystkie produkty Libet Ceramic wyróżnia wysoka 

wytrzymałość, odporność na plamy, mróz, środki 

chemiczne czy zarysowania. Precyzyjny kształt i stałe 

wymiary ułatwiają montaż i demontaż płyt. Gresy 

dostępne są w wielu różnych rozmiarach, barwach 

i wykończeniach, dających możliwość stworzenia 

nawet najbardziej kreatywnych projektów.

Betonowe elementy małej architektury – Libet 

Stampo

Linia Libet Stampo to seria oryginalnych elementów 

małej architektury wykonanych z betonu architekto-

nicznego, które będą nowoczesną ozdobą otoczenia 

posesji lub staną się praktycznym detalem o określo-

nej roli. Sprawdzą się zarówno jako efektowna deko-

racja przydomowych, jak i publicznych przestrzeni. 

W linii znajdziemy utrzymane w minimalistycznym 

stylu i kolorze białego betonu donice, sześcian, kule, 

piłkę golfową oraz plastry miodu.

Libet Completto

Linia Libet Completto to elementy uzupełniające, 

które świetnie komponują się z pozostałymi produk-

tami z portfolio Libet. Dopasowane kolorystycznie 

i stylistycznie palisady, stopnie schodowe, murki, 

a także gazony i ogrodzenia pozwolą stworzyć spój-

ną kompozycyjnie aranżację.

Libet Fassade

Linia Libet Fassade to gama produktów elewacyj-

nych o różnorodnych fakturach i kolorach zaczerp-

niętych z natury. Wśród nich znajdziemy inspirację 

zarówno dla minimalistycznych, jak i wyrazistych 

kompozycji. Produkty z linii Libet Fassade, dzięki 

kolorystyce komplementarnej z resztą asortymentu 

Libet, pozwalają tworzyć spójne i wyjątkowo este-

tyczne aranżacje. W linii Libet Fassade znalazły się 

także elementy narożnikowe, który sprawiają, że cała 

kompozycja wygląda niezwykle naturalnie. 

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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Plaster miodu (Libet Stampo). Produkt z betonu architektonicznego o niepo-

wtarzalnej, geometrycznej formie, dla którego inspiracją był kształt plastra miodu. Do wy-

boru są dwa warianty – pełna, mogąca służyć jako praktyczne i designerskie siedzisko oraz 

ażurowa – idealna na nowoczesną ozdobę lub oryginalną donicę. Kolekcję Stampo uzupeł-

niają donice, sześcian, kule i piłka golfowa. Wymiary Plastra miodu: 90/78/45 cm. 

Kolor: biały betonowy.

Imola (Libet Decco Aspero). Śrutowano-szczotkowana powierzchnia kostek Imola 

zapewnia charakterystyczną chropowatość, która jest komfortowa w użytkowaniu. System 4 ko-

stek pozwala na tworzenie nowoczesnych, geometrycznych układów, a estetykę aranżacji zapew-

nia wyjątkowy melanż kolorystyczny. Produkt dostępny jest także w wersji Colormix. Wymia-
ry: szer. 32,9 cm i dł. 21,9; 32,9; 43,9; 54,9 cm. Kolory: jasnoszary, ciemnoszary (Aspero); 

karbonowy, muszelkowy, pastello, tytanowy, kasztanowy (Colormix).

Innovatio (Libet Decco Monocolor i Colormix). Płyta o strukturze szczot-

kowanego betonu idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach. To świetny materiał 

na ścieżki, tarasy i nawierzchnie w przestrzeniach prywatnych i miejskich. Płyta dostępna 

jest w dwóch kontrastowych kolorach (Monocolor) oraz popielatym melanżu (Colormix), 

uzyskanym w technologii Color Flex. Wymiary: 80/20/8 cm. Kolory: pergaminowa 

biel, antracytowy (Monocolor), popielaty (Colormix). 

Stopień schodowy Split (Libet Completto). Wyróżnia się wyjątkową es-

tetyką i funkcjonalnością. To zasługa gładkiej powierzchni i łamanej faktury boku, uzyskanej 

w technologii splitowania. Dzięki temu stopień swoim wyglądem przypomina naturalny 

kamień i  jest niepowtarzalnym zwieńczeniem aranżacji, zwłaszcza tych utrzymanych 

w stylu rustykalnym lub śródziemnomorskim. Wymiary: 100/40/15 cm. Kolory: 

bianco carrara, pastello, kasztanowy, nero.

Cadena (Libet Completto). Bloczki Cadena to nowoczesny system ogrodzeniowy 

o wyjątkowym designie. Cztery różne kształty – dwa ażurowe oraz dwa pełne − pozwalają na 

budowę zarówno zwartych murków, jak i lżejszych kompozycji. Aranżację nawierzchni można 

uzupełnić kostką Cadena Eco o tym samym kształcie, wymiarach i nowoczesnym, antracyto-

wym kolorze. Wymiary: 17,5/12; 53,1/17,5 cm (ażurowe), 17,5/8; 53,1/17,5 cm (pełne). 

Kolor: gołębi. 

Maxima (Libet Impressio). Płyta tarasowa idealnie wpisująca się w nowoczesne, mi-

nimalistyczne kompozycje. Jej niezwykła elegancja i okazały rozmiar pozwalają na tworzenie 

różnorodnych aranżacji. Stanowi podstawę całego Systemu Maxima, dobrze współgrając z jego 

pozostałymi elementami, zwłaszcza ze stopniem schodowym Maxima oraz płytą Maxima Lumino, 

o tym samym rozmiarze i antracytowej barwie, rozświetlonej przez zatopione w niej drobinki miki. 

Wymiary: 80/80/8 cm. Kolory: pergaminowa biel, popielaty, antracyt.

Vertigo Lungo (Libet Decco Monocolor i Colormix). Charakteryzuje 

się dużymi odstępnikami, które pozwalają na swobodny odpływ wody do gruntu. Vertigo 

Lungo swoim rozmiarem doskonałe uzupełnienia mniejszą, kwadratową kostkę Vertigo. 

Obie pozwalają na tworzenie estetycznych nawierzchni biologicznie czynnych. 

Vertigo Lungo nadaje się zarówno na ścieżki, jak i podjazdy czy parkingi. Wymiary: 

60/20/8 cm. Kolory: pergaminowa biel, antracytowy (Monocolor), popielaty (Colormix).

Sedimento (Libet Ceramic). Nowoczesny gres porcelanowy wyróżnia się wyjąt-

kową estetyką, funkcjonalnością, wytrzymałością i odpornością. Płyty dostępne są w dwóch 

okazałych rozmiarach o kwadratowym kształcie. O ich niezwykłych walorach estetycznych 

decyduje przede wszystkim naturalny rysunek, a właściwie dziewięć różnych jego odmian. 

Płyty pozwalają na tworzenie niepowtarzalnych nawierzchni imitujących naturalny kamień. 

Wymiary: 60/60/2 cm; 90/90/2 cm. Kolor: sabbia.

Murja (Libet Completto). Murja to dwa barwione w masie elementy o stosunko-

wo niewielkich rozmiarach. Dzięki temu możliwe jest budowanie mniejszych murków czy 

rabat także w ogrodach o skromniejszych możliwościach aranżacyjnych. Estetyczna, antra-

cytowa, postarzana powierzchnia sprawia, że Murja pięknie wpisuje się zarówno w klasycz-

ne, stylizowane otoczenie, jak i nowoczesne, minimalistyczne kompozycje. Wymiary: 

11,8/11,8/4 cm; 15,9/11,8/4 cm. Kolor: antracytowy.

libet 2015.indd   301libet 2015.indd   301 2015-08-16   16:28:202015-08-16   16:28:20


