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EFEKT „NA MUR BETON” 
Ochronna funkcja ogrodze , murków czy 
p otów musi zawsze i  w parze z ich sta-
bilno ci  i trwa o ci . Dlatego tak istotne 
jest wykorzystanie przy ich budowie solid-
nego materia u, charakteryzuj cego si  od-
porno ci  na szkodliwe oddzia ywanie roz-
maitych czynników zewn trznych. Dobrym 
rozwi zaniem s  popularne produkty z be-
tonu, cz ce wytrzyma o  z atrakcyj-
nym designem, dostosowanym do estetyki 
budynku i jego bezpo redniego otocze-
nia. S  proste w monta u, atwe w kon-
serwacji i piel gnacji, a przy tym mo na 

czy  je z innymi elementami wyko cze-

nia, jak prz s a czy sztachety. Sposobem 
na uzyskanie harmonijnej kompozycji ca-
ej przydomowej aran acji jest wykorzysta-

nie wyrobów pochodz cych z oferty jed-
nego producenta. Propozycje z linii Libet 
Completto s  spójne pod wzgl dem kszta tu, 
koloru i faktury z materia ami nawierzch-
niowymi i elewacyjnymi firmy. Stanowi
wi c znakomite zwie czenie komplekso-
wych projektów urz dzenia posesji.

NIE TYLKO WOKÓ  DOMU
Ceg y, bloczki, kostki czy palisady z kolek-
cji Libet Completto mog  s u y  jako este-
tyczne ogrodzenie wyznaczonego terenu 
lub jako funkcjonalna dekoracja w samym 
rodku dzia ki. A dzi ki ró norodno ci do-

st pnych faktur, kolorów i formatów, wsz -
dzie wprowadz  niepowtarzalny klimat, 
typowy dla wybranej stylistyki. Na uwa-
g  zas uguje m.in. Natulit Massimo – bar-
wiona w masie, betonowa kostka o specjal-
nie postarzanej fakturze, która znakomicie 
wpisuje si  w otoczenie o rustykalnym, na-
turalnym charakterze. Uniwersalna forma 
Natulit Massimo umo liwia tak e tworze-
nie elementów ma ej architektury, np. ogro-
dowych awek czy grilla. W klasycznych 
aran acjach doskonale sprawdzaj  si  te
bloczki i daszki Ogrodzenia Split. Dzi ki 
nieregularnemu rysunkowi boków, wpro-

wadzaj  one niebanalny efekt wizualny 
i pasuj  do miejsc wype nionych zieleni .

Z kolei nowo  w ofercie Libet – system 
ogrodzeniowy Maxima – sk ada si  z g ad-
kich bloków, umo liwiaj cych stawianie 
murków, rabat i innych rozwi za  o cha-
rakterystycznym, nowoczesnym designie. 
To przy tym doskona e uzupe nienie aran-
acji z p yt tarasowych, gresów porcelano-

wych czy kostek. 
Designerskie bloczki Cadena, praktycz-

na Palisada Split czy klimatyczna kostka 
Murja to kolejne wyroby betonowe z kolek-
cji Libet Completto, dzi ki którym ogrodze-
nie stanie si  czym  wi cej, ni  tylko wy-
ra n  granic  mi dzy okre lonymi strefami. 
Wa ne jest, by w szerokiej gamie dost p-
nych rozwi za  znale  swój niepowtarzal-
ny styl – w ko cu ma on towarzyszy  nam 
pó niej przez wiele lat.
Wi cej inspiracji na www.libet.pl 

Funkcjonalne, efektowne, wytrzyma e
– ogrodzenia z elementów Libet Completto
Ogrodzenie to nieod czny 
element wyko czenia wi kszo ci 
posesji. Oddziela teren od 
ulicy i s siednich budynków, 
gwarantuje mieszka com 
poczucie bezpiecze stwa, chroni 
ich prywatno . Odpowiednio 
zaplanowane i starannie 
wykonane, nadaje jednocze nie 
finalny kszta t ca ej aran acji 
otoczenia. Wa ne jest wi c, by 
wspó gra o z wygl dem domu 
i nawierzchni  wokó  niego. Efekt 
taki mo na uzyska , dobieraj c
komplementarne elementy, 
takie jak produkty z serii Libet 
Completto.

Natulit Massimo

Cadena
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