
in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

332 2016

W
O

K
Ó

Ł 
D

O
M

U
  /

  K
O

S
TK

A
 B

R
U

K
O

W
A

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 walorów 

użytkowych i estetycznych daje szeroki wachlarz 

możliwości aranżacyjnych. Bogata gama kolory-

styczna materiałów z linii Decco została w aktualnej 

ofercie poszerzona o nową propozycję − barwę 

ceglastą − co pozwala na tworzenie jeszcze ciekaw-

szych kompozycji. 

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 este-

tyką, funkcjonalnością i doskonałymi parametrami 

technicznymi. Wszystkie produkty z tej linii mogą się 

ponadto pochwalić wysoką odpornością na plamy, 

mróz, środki chemiczne czy zarysowania. Precyzyjny 

kształt i stałe wymiary ułatwiają montaż oraz 

demontaż płyt. Gresy dostępne są w wielu różnych 

rozmiarach, barwach i wykończeniach, dających 

możliwość stworzenia nawet najbardziej kreatyw-

nych 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 okre-

ślonej roli. Sprawdzą się jako efektowna dekoracja 

zarówno przydomowych, jak i publicznych przestrze-

ni.  W linii znajdziemy utrzymane w minimalistycz-

nym stylu i kolorze białego betonu donice (dostępne 

także w kolorze cementowo-grafitowym), kule, pla-

stry miodu, piłkę golfową oraz sześcian.

Libet Completto

W bogatej i uniwersalnej gamie produktów Libet 

Completto znajdziemy 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. Z ich pomocą zbudu-

jemy także wyjątkowe elementy małej architektury 

− praktyczne stoły, ławy, outdoorowe sofy i fotele, 

a nawet grille czy letnie kuchnie charakteryzujące 

się wyjątkową trwałością i odpornością na działanie 

zmiennych warunków pogodowych.

Libet Fassade

Linia Libet Fassade to gama produktów elewacyj-

nych o różnorodnych fakturach i kolorach zaczerp-

niętych z natury. Dysponując bogatą paletą barw 

komplementarnych z resztą asortymentu Libet, 

kolekcja umożliwia tworzenie spójnych i wyjątkowo 

estetycznych aranżacji. A jej dopełnienie w postaci 

elementów narożnikowych sprawia, że powstająca 

kompozycja zawsze 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

Libet Stampo, Libet Decco Libet ComplettoLibet Ceramic

Libet Impressio
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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 wyboru są dwie opcje – pełna, mogąca służyć jako praktyczne i designerskie siedzisko 

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

uzupełniają donice, sześcian, kule i piłka golfowa. Wymiary Plastra miodu: 

90/78/45 cm. Kolor: biały betonowy.

Mattone (Libet Decco Antico). Kostka Mattone inspirowana jest wyglądem 

starej cegły. Dzięki połączeniu prostokątnego kształtu, optymalnego rozmiaru, postarzanej 

faktury oraz głębokiej, ceglastej barwy z powodzeniem tworzy ona oryginalne, stylizowane 

nawierzchnie. Mattone to przy tym świetna alternatywa dla cegły klinkierowej, ponieważ 

pozwala osiągnąć bardziej naturalny efekt. Wymiary: 30/10/8 cm. Kolory: ceglasty.

Madera (Libet Impressio). Madera to najnowsza propozycja płyty wet-castowej, 

która wyglądem nawiązuje do drewna. Aż 6 różnych rysunków, ciekawa struktura, uzyska-

na poprzez odlew prawdziwej deski i dwa nieszablonowe kolory podkreślą naturalność 

kompozycji wykorzystujących Maderę. Produkt sprawdza się szczególnie na tarasach i ścież-

kach oraz w projektach małej architektury jako element murka, kominka czy ławki. Wy-
miary: 79,5/20/4-5 cm. Kolory: bianco, grigio.

Ogrodzenie Split (Libet Completto). To estetyka i funkcjonalność, zawarte 

w bloczkach oraz daszkach splitowanych. System wyróżnia się nieregularnym rysunkiem 

boków i bogatą kolorystyką. Jest komplementarny z innymi produktami Libet. Wymia-
ry: 27,6/22/4,5/6 cm (daszek dwuspadowy), 47/28/6,5 cm (prosty). 19/19/14 cm (bloczek 

połówkowy). 38/19/14 cm (bloczek 2, 3 i 4-stronnie splitowany). Kolory: nero, kasztan, 

pastello, popielaty.

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: 17,5/17,5/12; 53,1/17,5/12 cm (ażurowe), 17,5/17,5/8; 

53,1/17,5/8 cm (pełne). Kolor: gołębi. 

Maxima Rigato (Libet Impressio). Maxima Rigato to designerskie płyty

tarasowe. Ich sekret tkwi w połączeniu prostokątnego kształtu z charakterystyczną imitacją 

fugi, która tworzy na wierzchu każdego elementu przekątne linie. Dzięki temu możliwe

jest kreowanie ciekawych, geometrycznych wzorów nawierzchni. Maxima Rigato to tego-

roczna nowość będąca uzupełnieniem kompleksowego Systemu Maxima. Wymiary:  
80/40/8 cm. Kolory: antracyt, popielaty.

Limbra (Libet Impressio). Delikatna faktura, połyskująca powierzchnia i głęboka 

kolorystyka w szerokiej palecie barw sprawiają, że płyty Limbra podkreślą urok każdej sty-

lizacji. Elegancki wygląd idzie tu w parze z funkcjonalnością: antypoślizgowość (R10) oraz 

ochrona impregnatem, który ułatwia czyszczenie i ogranicza powstawanie plam. Wymia-
ry: 60/60/4,5 cm; 60/30/4,5 cm. Kolory: stalowy grafit, beżowo-brązowy, kremowo-

-beżowy, bazaltowy, stalowo-szary.

Officine (Libet Ceramic). Kolekcja Officine to esencja nowoczesnego designu 

i praktyczności. Na powierzchni płyt zastosowano ciekawy wizualnie efekt przecieranego 

betonu, co w połączeniu z różnorodną kolorystyką pozwala realizować kreatywne aranżacje. 

Gresy wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi i wyjątkowymi właściwościa-

mi, dlatego można je wykorzystać w rozmaitych przestrzeniach. Wymiary: 60/60/2 cm. 
Kolory: romantic, dark, gothic.

Cegła Split (Libet Completto). Specjalna metoda produkcji Cegły Split pozwala 

uzyskać wyjątkową fakturę na najczęściej eksponowanych bokach. Ten charakterystyczny, 

naturalny efekt doskonale sprawdzi się przy budowie murków, ogrodzeń, podmurówek, 

kwietników, studni, a także elementów małej architektury – grilla czy ławki. Wymiary: 
25/6,5/12 cm. Kolory: bianco carrara, piaskowo-beżowy, torfowy brąz, pastello, kaszta-

nowy.
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