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Libet Patio – kamień naturalny, Libet Impressio – płyty
wet-cast, Libet Decco – szlachetna kostka brukowa

WOKÓŁ  DOMU

Firma Libet S.A. jest liderem na polskim rynku kostki brukowej. Stanowiąc część
brytyjskiego koncernu Tarmac – korporacji o ponad stuletnim doświadczeniu 
w branży budowlanej – korzystamy z najlepszych międzynarodowych standardów.
Posiadamy 12 zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju, wytwarzających
szeroką gamę zróżnicowanych produktów. Bogactwo wzorów, kolorów i faktur umoż-
liwia naszym Klientom tworzenie wymarzonych aranżacji otoczenia domu. Pragnie-
my, by miejsca szczególnie bliskie były nie tylko funkcjonalne, ale przede wszyst-
kim piękne. 

Nagradzana jakość 
Estetykę i najwyższą jakość wykonania kostki szlachetnej Libet docenili uznani pro-
fesjonaliści. Opinia firm wykonawczych z całego kraju zadecydowała o przyznaniu
nam tytułu Budowlanej Marki Roku 2007 w kategorii „kostka brukowa” podczas tar-
gów budowlanych BUDMA. W 2007 roku Libet został także uhonorowany przez sa-
mych Klientów, otrzymując Laur Konsumenta. 

W harmonii z otoczeniem
Klienci, którzy pragną w oryginalny sposób zaaranżować otoczenie swojego domu
i nadać mu wyraz ponadczasowego piękna, szybko docenią możliwości, jakie dają
produkty szlachetne Libet. Bogactwo oferty oraz indywidualne projekty dostoso-
wane do otoczenia sprawiają, że każda przestrzeń nabiera wyjątkowego charakte-
ru, a zwyczajny ogród staje się małym dziełem sztuki. 

Libet Patio
Linia ekskluzywnych płyt ogrodowych Libet Patio, które wykonane zostały z kamie-
nia. Wyróżnia się naturalnym pięknem i doskonałymi parametrami technicznymi. 
Sheridan to ręcznie obrabiane płyty z wyjątkowo trwałego piaskowca, które sta-
nowią eleganckie uzupełnienie każdego patio lub ogrodu, niezależnie od jego cha-
rakteru i stylu.

Libet Impressio
Wyjątkowe płyty o strukturze kamienia naturalnego przeznaczone na tarasy i otwar-
te przestrzenie wokół domu. W skład linii wchodzą płyty Venetia o fakturze wapie-
nia oraz Torino o powierzchni kamienia łupkowego.

Libet Decco 
Linia szlachetnych kostek brukowych Libet Decco łączy funkcjonalność nawierzchni
brukowych z wytworną elegancją. W skład linii wchodzą kostki:
Elegante – stworzone z wykorzystaniem najwyższej jakości kruszyw: marmuru, gra-
nitu, porfiru i bazaltu. Technologia płukania pozwoliła uzyskać na powierzchni każ-
dej kostki unikalną strukturę.
Antico – kostki o obijanej powierzchni. Ułożona z nich nawierzchnia tworzy efekt
szlachetnego starobruku. Kostki z grupy Antico doskonale komponują się z pose-
sjami o zabytkowym charakterze.
Colormix – kostki wyprodukowane w oparciu o specjalną technologię mieszania
barwników. Tworzą kompozycje o niepowtarzalnym melanżu kolorów, podkreślając
indywidualność posesji.

W ramach każdej grupy produktów dostępnych jest wiele rodzajów kostek, o róż-
nym kolorze, kształcie i wielkości. W ofercie Libet znajdują się również palisady 
i krawężniki, uzupełniające nawierzchnie i podkreślające naturalne elementy ogro-
du, takie jak drzewa i krzewy.

Projekt, produkt, wykonanie
Kompleksowa oferta Libet zapewnia Klientom doskonały produkt, a także pomoc 
i doradztwo profesjonalistów. Przy zakupie przynajmniej 200 m2 asortymentu szla-
chetnego projektanci Libet przygotują nieodpłatnie profesjonalny projekt zagospo-
darowania nawierzchni. Dzięki Autoryzowanym Punktom Sprzedaży gwarantujemy
komfort realizowanych inwestycji. Wizja, wiedza i doświadczenia sprawiają, że efekt
końcowy – ogród i otoczenie domu – będą najlepszą wizytówką posesji. 

Więcej informacji można znaleźć w nowym Katalogu Produktów Libet 
oraz na stronie www.libet.pl 
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