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SZANOWNI PAŃSTWO,
z przyjemnością, ale i z nieskrywaną satysfakcją oddajemy w Wasze ręce nowy Katalog 
Produktów Libet. Jest on kwintesencją naszej dotychczasowej działalności, potencjału kre-
atywnego i produkcyjnego, ale także osiągniętych sukcesów. Właśnie na stronach tego 
wydawnictwa najlepiej widać, jak wiele mamy już do zaoferowania partnerom bizneso-
wym i klientom, oraz w jakim kierunku będziemy podążać, sukcesywnie wcielając w życie 
ambitne zadania i cele, jakie przed sobą stawiamy. W Katalogu Produktów 2015/2016 
znajdziecie Państwo wszystko to, co buduje siłę oraz prestiż naszej marki, i czym chcemy 
się chwalić. 

Dzisiaj Libet jest prężnie działającym producentem betonowych materiałów nawierzch-
niowych, który posiada 15 zakładów produkcyjnych oraz ugruntowane wysokie miejsce 
w krajowej czołówce, a w segmencie Premium pozycję lidera. Jest jednocześnie wiary-
godną i rzetelną firmą, a oferowane przez nas produkty utożsamiane są z estetycznym, 
często innowacyjnym wzornictwem, jak również najwyższą jakością. To wszystko napawa 
dumą i wielką radością! Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie ogromna, wieloletnia 
praca oraz wysiłek całego zespołu, jak też – a może przede wszystkim – zaangażowa-
nie naszych partnerów biznesowych oraz docenienie przez finalnych odbiorców i klien-
tów, którzy kupują nasze produkty, wystawiając im najwyższe oceny. Dziękuję Wam za to 
z całego serca w imieniu własnym i całej Załogi Libet. 

Na przestrzeni 20 lat działalności sporo udało się nam osiągnąć. Wnieśliśmy niemały 
wkład w rozkwit branży betonowych materiałów nawierzchniowych w Polsce oraz kształ-
towania dobrych wzorców w kwestii estetyki i funkcjonalności ogrodów, terenów zieleni 
oraz przestrzeni miejskich. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać! Dotychczasowe 
osiągnięcia są dla nas bodźcem i motywacją do jeszcze większego wysiłku i jeszcze 
większej kreatywności. Ciągle mamy mnóstwo nowatorskich, zaskakujących pomysłów, 
które będziemy realizowali z prawdziwą pasją i oddaniem. 

Naszym celem strategicznym jest inwestowanie w bezustanny rozwój firmy. Chcemy 
go osiągać poprzez nie tylko ilościowe wzbogacanie i udoskonalanie oferty produkto-
wej, ale również innowacje w sferze designu oraz jakości. Dużą uwagę przywiązujemy 
do wprowadzania nowych, niestandardowych usług, które usprawniają i przyspieszają 
obsługę klientów. Cały czas rozwijamy i racjonalizujemy sieć dystrybucji w kraju oraz 
zdobywamy nowe rynki zagraniczne. Jesteśmy otwarci na nowinki technologiczne, jak też 
ciągłe pogłębianie branżowej wiedzy i umiejętności. Wszystko to pozwala nam z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość i formułować długofalowe ambitne plany. 
Serdecznie zapraszam Państwa do lektury niniejszego Katalogu oraz korzystania z naszej 
oferty, fachowej wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie życzę wiele satysfakcji i wymier-
nych korzyści ze współpracy z nami. 

Thomas Lehmann  
Prezes Zarządu Libet S.A.
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ZMIENIAMY 
STANDARD 
NA PREMIUM
Libet to lider w segmencie Premium betonowych materiałów 
nawierzchniowych – synonim produktów najwyższej jakości, 
nowoczesnego designu i wysokiej funkcjonalności. Naszą 
misją jest zmienianie otoczenia w wyjątkowo praktyczną i es-
tetyczną przestrzeń. Od wielu lat odpowiadamy na potrze-
by osób poszukujących czegoś więcej, niż kostka brukowa 
czy płyty tarasowe. 

Nasze produkty stanowią ozdobę zarówno posesji prywat-
nych, jak i przestrzeni publicznych. Od wielu lat nieprzerwa-
nie cieszą się uznaniem inwestorów, deweloperów, archi-
tektów, projektantów czy samorządów. Stawiamy przede 
wszystkim na komplementarność naszej oferty, aby ułatwić 
każdemu dobór zróżnicowanych, ale przy tym pasujących 
do siebie produktów. Co roku rozbudowujemy ofertę o kolej-
ne elementy szlachetnych systemów. Poszukujemy przy tym 
wciąż nowych inspiracji, aby zawsze proponować innowa-
cyjne rozwiązania – wyznaczamy trendy, kreujemy potrze-
by, stawiamy sobie wciąż nowe wyzwania.

Wysoki poziom jakościowy i estetyczny naszych wyrobów 
to zasługa prężnie działającego, kreatywnego i pełnego po-
mysłów Działu Badań i Rozwoju, nowoczesnych technologii 
oraz laboratoriów działających przy każdym z 15 zakładów 
produkcyjnych. Koncentrujemy się przede wszystkim na pro-
duktach szlachetnych – kostce brukowej (Libet Decco), pły-
tach tarasowych (Libet Impressio), gresowych (Libet Ceramic), 
elementach uzupełniających (Libet Completto) oraz tych wy-
konanych z betonu architektonicznego (Libet Stampo). 
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ziarna o intensywnej barwie. Dzięki takiemu zabiegowi 
uszlachetniającemu kostki zyskują nie tylko wyrafinowa-
ną estetykę, ale nabywają również właściwości antypo-
ślizgowe.

W technologii płukania produkowane są kostki z grupy 
Elegante (str. 66). Sprawdzą się one w odmiennych sty-
listykach, zarówno nawiązujących do nowoczesnego 
minimalizmu, jak też bardziej klasycznych rozwiązań.  

TECHNOLOGIA 
POSTARZANIA
Postarzane powierzchnie są ponadczasowe – trend ten 
właściwie nie przemija, stale nam towarzyszy i zawsze 
znajduje rzesze zwolenników. Tę popularność zawdzię-
cza umiejętności wykreowania dawnego, romantyczne-

W betonowych kostkach brukowych drzemią wręcz 
nieograniczone możliwości układania atrakcyjnych 
i funkcjonalnych nawierzchni. Cenione są za liczne wa-
lory użytkowe, m.in. mrozoodporność, niewrażliwość 
na zmienne warunki atmosferyczne, prosty montaż oraz 
łatwość utrzymania w czystości i nienagannym stanie, 
ale w równym stopniu także za wartości estetyczne. 
Dzięki różnym technologiom produkcji i obróbki oferta 
kostek brukowych zadziwia nie tylko bogactwem kształ-
tów i rozmiarów, ale także zróżnicowaną fakturą po-
wierzchni i intrygującą kolorystyką. 

TECHNOLOGIA 
PŁUKANIA
Zastosowanie technologii płukania w produkcji betono-
wych kostek brukowych pozwala na uzyskanie chropo-
watej powierzchni o strukturze naturalnego kamienia. 
Specjalnej wodnej obróbce poddawana jest wierzchnia 
warstwa kostek, będąca mieszaniną najlepszych surow-
ców i szlachetnych kruszyw, takich jak marmur, granit, 
bazalt. Polega ona na wypłukiwaniu pod ciśnieniem 
drobin betonu i tym samym eksponowaniu grubszego TECHNOLOGIA  

PRODUKCJI  
A WŁAŚCIWOŚCI  
KOSTEK QUADRA  solaro, nero str. 68

ROMANO  piaskowo-beżowy, torfowy brąz str. 62
KRAVENTO GRANDE  torfowy brąz str. 200

MERANO  torfowy brąz str. 60

go stylu nawet w nowoczesnym otoczeniu. Takie stylizo-
wane powierzchnie powstają w procesie postarzania, 
polegającym na młoteczkowaniu lub obijaniu, jakiemu 
poddawane są betonowe elementy. Bazę wyjściową 
stanowią kostki o specjalnym składzie mieszanki beto-
nowej, a barwienie odbywa się techniką polegającą 
na cieniowaniu kolorów wyrobu, dzięki czemu powstaje 
efekt melanży kolorystycznych. Efektem technologii po-
starzania są kostki brukowe o starodawnym wyglądzie, 
do złudzenia przypominające antyczny bruk. 
Kostki brukowe o postarzanej powierzchni tworzą grupę 
Antico (str. 54). Ich ujmujący wizerunek idealnie pasu-
je do klasycznych i rustykalnych stylizacji, podkreślając 
urok historyzujących obiektów, współtworzy też natu-
ralne, harmonijne kompozycje z roślinnością. Ciekawie 
prezentuje się również w zestawieniu z nowoczesnymi 
bryłami i elegancką, chłodną paletą barw. W tym przy-
padku doskonale sprawdzą się duże formaty w posta-
rzanej wersji (np. kostki Durango, str. 56) – nowocze-
sny rozmiar w połączeniu ze stylizowaną nawierzchnią 
pozwala na uzyskanie niecodziennego efektu. Małe 
formaty Antico natomiast, używane dla przełamania du-
żych, modernistycznych form, to złagodzenie surowego 
stylu i kontrastowe zestawienie produktów. Takie połą-
czenie dobrze wpisuje się w nowoczesne kreowanie 
przestrzeni miejskiej i prywatnej.

QUADRA  bianco carrara, nero str. 68
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TECHNOLOGIA
ŁĄCZENIA
MIESZANEK BETONU
O elegancji i urodzie betonowych nawierzchni w znacz-
nym stopniu przesądza kolorystyka. Niepowtarzalne 
melanże, przejścia tonalne oraz łączenie różnorodnych 
odcieni uzyskiwane są w technologii Colormix. Warstwa 
wierzchnia kostek brukowych powstaje tutaj poprzez łą-
czenie odpowiednio zabarwionych mieszanek betono-
wych. Colormix daje niesamowite efekty finalne, jednak 
uzyskanie brukowanej nawierzchni o wysokich walorach 
estetycznych wymaga przestrzegania podczas prac 
montażowych zasady 3 palet (więcej na stronie 46). 
W ten sposób otrzymamy interesujący efekt kolorystycz-
ny, a jednocześnie uchronimy nawierzchnię przed niepo-
żądanym skupiskiem odcieni. Color Flex natomiast to no-
woczesna technologia barwienia kostek, która nadaje 
każdemu elementowi pełną paletę odcieni. Metoda ta 
jest stosowana przede wszystkim przy kostkach o więk-
szych rozmiarach.

W grupie Colormix (str. 94) znajdują się kostki barwione 
technologią Colormix, jak też Color Flex. Dzięki różno-
rodności kolorystycznej z powodzeniem można je do-
pasować do każdego stylu aranżacji i zawsze będą 
wyglądały elegancko i intrygująco. 

AKROPOL  kolory jesieni str. 112

IMOLA  ciemnoszary str. 50

STREAM LINE  antracytowy str. 86

TECHNOLOGIA  
ŚRUTOWO-SZCZOTKOWA
Technologia śrutowo-szczotkowa należy do najnowo-
cześniejszych w obróbce betonowych kostek brukowych 
i jest stosowana do wytwarzania materiałów z grupy 
Aspero (str. 48). Podczas produkcji poszczególne ele-
menty podlegają zabiegowi tzw. śrutowania i szczotko-
wania, który nadaje efekt charakterystycznej porowa-
tości. Barwienie odbywa się w technologii Color Flex, 
co wzbogaca powierzchnię efektowną, zróżnicowaną 

kolorystyką. Tak produkowane kostki brukowe są atrak-
cyjne wizualnie, gwarantują komfort użytkowania, a nie-
jednorodna faktura sprawia, że niemal nie widać na nich 
zabrudzeń. Proces obróbki wpływa również na wysoki 
współczynnik antypoślizgowy.

Niebanalny urok kostek z grupy Aspero doda eksklu-
zywności i wyjątkowego charakteru zarówno klasycz-
nym, jak i nowoczesnym aranżacjom. 

SUROWE WYDANIE
Produkty betonowe coraz częściej pojawiają się w na-
szym otoczeniu w formie niemal surowej, nie poddanej 
skomplikowanej obróbce, wpływającej na ich wygląd. 
Elementy te tworzą designerskie rozwiązania, będące 
ozdobą nowoczesnych, minimalistycznych, czy wręcz 
industrialnych przestrzeni. Nowa grupa Libet Decco 
Monocolor (str. 74) to odpowiedź na potrzeby osób 
poszukujących modnych, stylowych, a przy tym funkcjo-
nalnych i estetycznych produktów. Czysta forma suro-
wego betonu – do tej pory dostępna na rynku przede 
wszystkim w szarościach – w ofercie Libet nabiera nowe-
go wymiaru. Kontrastowe, zdecydowane barwy – an-
tracyt i biel – pozwalają na kreowanie nowoczesnych 
nawierzchni. Monocolor to dobrze znane kształty w su-
rowej wersji, jak również zupełnie nowe propozycje. Po-
nadto produkty z tej grupy charakteryzują się wszystkimi 
walorami szlachetnych kostek Libet Decco, w tym m.in. 
zabezpieczeniem w postaci ALS (str. 44).
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DOBRY 
PROJEKT TO 
POŁOWA 
SUKCESU

Aranżacja otoczenia domu jest równie ważna jak aranża-
cja wnętrz. Przyjazna przestrzeń jest bowiem nieocenionym 
sprzymierzeńcem dobrego samopoczucia jego mieszkań-
ców i gości. Niezwykle ważne jest dostosowanie jej ele-
mentów do pełnionych funkcji. Komfort użytkowania tarasów, 
ścieżek, podjazdów czy patio zależy zarówno od dokład-
nego ich rozplanowania, wykonania, jak i zastosowania 
odpowiednich materiałów wysokiej jakości. Inaczej bowiem 
komponuje się ogrodową przestrzeń, po której w większości 
się spaceruje, z innych materiałów natomiast wykonuje się 
podjazdy, które – z uwagi na obciążenia – powinny cha-
rakteryzować się dużą wytrzymałością. Nie mniej istotne 
jest poświęcenie uwagi walorom estetycznym, które z jed-
nej strony mogą korespondować z trendami, ale z drugiej 
– muszą odpowiadać przede wszystkim potrzebom i gustom 
domowników.

Umiejętne zagospodarowanie terenu wymaga jednak talen-
tu, wiedzy i doświadczenia. Dlatego, jeśli nie czujemy się 
na siłach, lepiej nie eksperymentować i od razu powierzyć 
to zadanie profesjonaliście. Realizacją potrzeb inwestorów, 
w wyżej wymienionych aspektach, na co dzień zajmuje się 
profesjonalny zespół projektantów Libet, którzy oferują kom-
pleksową pomoc w zakresie aranżacji otoczenia domu. 

Z naszymi projektantami skontaktować można się 
m.in. poprzez Partnerskie Punkty Sprzedaży w całej 
Polsce.

Lista punktów dostępna jest na stronie 
www.libet.pl/gdzie-kupic

Joanna Skrzypek
604 199 046
joanna.skrzypek@libet.pl

KIEROWNIK DZIAŁU  
PROJEKTOWEGO,  
KIEROWNIK DZIAŁU R&D

Barbara Berman
666 088 365 
barbara.berman@libet.pl

woj. pomorskie,  
zachodniopomorskie

Marta Pryczkowska
694 408 427
marta.pryczkowska@libet.pl

woj. łódzkie, mazowieckie, 
lubelskie, podlaskie, warmińsko-
-mazurskie

Joanna Łuczak 
600 827 671 
joanna.luczak@libet.pl

woj. łódzkie, mazowieckie

Martyna Purska 
608 494 202
martyna.purska@libet.pl

woj. śląskie, świętokrzyskie

Katarzyna Wierzbicka
662 060 527
katarzyna.wierzbicka@libet.pl

 woj. podkarpackie, małopolskie

Izabela Andrzejewska 
606 932 592
izabela.andrzejewska@libet.pl

woj. wielkopolskie 

Dominik Wilczyński 
600 059 466 
dominik.wilczynski@libet.pl

woj. dolnośląskie, opolskie, 
lubuskie

Dobry projekt to połowa sukcesu
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WSPARCIE  
DLA BIUR  
PROJEKTOWYCH 
I ARCHITEKTÓW

Dział Rozwoju Rynku na co dzień koncentruje się przede 
wszystkim na współpracy z biurami projektowymi, architek-
tami, projektantami krajobrazu, samorządami czy dewelo-
perami. Działalność ta stawia przed Koordynatorami szereg 
wyzwań w zakresie opracowywania koncepcji oryginalnych 
i funkcjonalnych nawierzchni, które pozostają w harmonii 
z otoczeniem inwestycji, odpowiadając jednocześnie po-
trzebom przyszłym użytkowników. Niezwykle istotna jest tu 
także znajomość obowiązujących trendów, jak również do-
kładne poznanie specyfiki danego projektu architektoniczne-
go. Merytoryczne, profesjonalne wsparcie naszych specja-
listów gwarantuje trafne wybory na każdym etapie procesu 
budowlanego.

Koordynatorzy ds. Rozwoju Rynku w naszej firmie stawiają 
przede wszystkim na bezpośredni kontakt z architektami 
i inwestorami, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest wspól-
ne wypracowanie ciekawej, spójnej i satysfakcjonującej 
koncepcji. Specyfika ich pracy opiera się zarówno na do-
radztwie projektowym, estetycznym, jak i technicznym czy 
funkcjonalnym. Szeroka wiedza ekspercka we wszystkich 
wymienionych obszarach pozwala im profesjonalnie dora-
dzić niemal w każdym temacie z zakresu tworzenia najwyż-

pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskielubuskie

mazowieckie

dolnośląskie

łódzkie

świętokrzyskieopolskie

śląskie

lubelskie

małopolskie

podkarpackie

szej jakości betonowych nawierzchni. Nasi Koordynatorzy 
pomagają również w realizacji autorskich, innowacyjnych, 
nierzadko designerskich koncepcji, czego najlepszym przy-
kładem są niestandardowe realizacje z betonu architekto-
nicznego Libet Stampo. 

Potwierdzeniem zaangażowania i kompetencji pracowni-
ków Działu Rozwoju Rynku jest współpraca z branżowymi 
organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów – Stowarzy-
szeniem Architektów RP oraz Stowarzyszeniem Architektury 
Krajobrazu. Chętnie też dzielą się swoją wiedzą podczas 
organizowanych szkoleń i warsztatów, na które zapraszamy 
m.in. architektów, projektantów i projektantów krajobrazu.

Architektom i projektantom oferujemy:
• najlepszą na rynku ofertę produktów nawierzchniowych 

z segmentu Premium - innowacyjne wzornictwo, dosko-
nała jakość, systemowe i komplementarne rozwiązania 

• produkty według indywidualnych projektów
• aktualną ekspozycję produktów Premium w Partnerskich 

Punktach Sprzedaży na terenie całego kraju 
• wsparcie projektowe, merytoryczne, techniczne
• szkolenia teoretyczne i praktyczne w ogrodach wystawo-

wych Libet Design, w ramach Akademii Jakości Libet

Agata Humienna
602 638 643
agata.humienna@libet.pl

Rafał Jędrzejczak
600 837 254
rafal.jedrzejczak@libet.pl

Karolina Szablewska
515 795 776
karolina.szablewska@libet.pl

Dawid Kuptz
604 538 014
dawid.kuptz@libet.pl

Marcin Michalski 
602 752 422
marcin.michalski@libet.pl

Andrzej Iwanowicz 
515 795 834
andrzej.iwanowicz@libet.pl

Wsparcie dla biur projektowych i architektów
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WYKONAWCO 
POSTAW NA  
JAKOŚĆ!

Libet stawia na najwyższą jakość zarówno w kwestii ma-
teriałów nawierzchniowych, usług projektowych, doradz-
twa, jak również w zakresie wykonawstwa nawierzchni. 
Tylko połączenie wszystkich tych elementów pozwala 
na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania w zakre-
sie otoczenia posesji tak pod względem estetycznym, 
funkcjonalnym, jak i pod kątem wieloletniego, bezproble-
mowego korzystania z nawierzchni. 

Dlatego stawiamy na najlepszych profesjonalistów 
w swoim fachu, oferując im szereg szkoleń produkto-
wych i teoretyczno-praktycznych, aby nasi Klienci za-
wsze byli zadowoleni z końcowego efektu. 

Najlepsi wykonawcy mogą starać się o Certyfikat Auto-
ryzowanej Firmy Brukarskiej, który zapewnia m.in.:
• wydłużenie okresu gwarancji na zabudowany pro-

dukt Libet do 5 lat,
• udział w specjalnych, zamkniętych szkoleniach teore-

tyczno-praktycznych,
• merytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie wy-

konania nawierzchni,
• bieżącą współpracę z najlepszymi Partnerskimi i Au-

toryzowanymi Punktami Sprzedaży Libet,
• promocję na stronie www.brukarze.pl,
• udział w konkursach skierowanych do Wykonawców 

Libet, w których wygrać można m.in. profesjonalny 
sprzęt brukarski,

• możliwość korzystania z promocji przygotowanych 
wyłącznie dla Certyfikowanych Wykonawców,

• publikację zdjęć realizacji nawierzchni opartej o pro-
dukty Libet w materiałach marketingowych i informa-
cyjnych wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy 
(przykłady znaleźć można m.in. na str. 50, 56, 68, 
118, 129).

Zgłoszenia Wykonawców do Certyfikacji można doko-
nać poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej 
na adres brukarze@libet.pl. Wzór karty dostępny jest 
na naszej stronie www.libet.pl w zakładce dla wykonaw-
ców oraz na stronie www.brukarze.pl. W tych miejscach 
znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące 
Programu oraz zasad uzyskania Certyfikatu.

Wykonawco – postaw na jakość!
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ZMIEŃ SWÓJ 
STANDARD 
NA PREMIUM

TO SIĘ OPŁACA!
Przy planowaniu kosztów wykonania nawierzchni z ko-
stek brukowych ich cena jednostkowa nie jest dobrym 
doradcą. Trzeba pamiętać, iż stanowi ona zazwyczaj 
jedynie około 30% wszystkich poniesionych wydatków. 
W perspektywie czasu opłaca się więc kupno szlachet-
nych kostek Premium, bo są one najlepszym gwarantem 
nie tylko niebanalnej estetyki, ale przede wszystkim dłuż-
szego i komfortowego ich użytkowania przez wiele lat. 

Po wnikliwej analizie kosztorysu nowej nawierzchni oka-
zuje się, że cena kostki w ogólnym rozrachunku stanowi 
tylko około 30% wszystkich wydatków – bez względu 
na to, ile kosztuje sam produkt. Podobnie pozostałe 
koszty (materiały na podbudowę, robocizna, transport 
itp.) stanowią 70% całości inwestycji i muszą zostać po-
niesione w tej wielkości, niezależne od rodzaju i ceny 
układanej kostki. Te proporcje wyraźnie pokazują, że 
o wysokości ostatecznego kosztu inwestycji przesądza-
ją ceny związane z ułożeniem nawierzchni, a znacznie 
mniejszy wpływ mają ceny samych kostek. Przed pod-
jęciem decyzji warto więc uświadomić sobie, jak cena 
jednostkowa materiału wpływa na całkowity koszt uło-
żenia nawierzchni, bo pozwoli to na obiektywną ocenę 
walorów poszczególnych produktów. 
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Różnica w cenie między kostkami brukowymi z segmen-
tów Standard i Premium na pierwszy rzut oka wydaje 
się znaczna i w przypadku niektórych produktów może 
wynosić nawet około 97%. Wynika ona m.in. z odmien-
nego wzornictwa oraz parametrów poszczególnych 
produktów. Kostki Premium powstają ze szlachetnych 
kruszyw, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
produkcji i obróbki, co wpływa na ich dodatkowe wła-
ściwości, np. antypoślizgowość, ALS (Anti Liquid System), 
czy oryginalne powierzchnie i kolorystykę. Jednak ta róż-
nica w cenie kostek z różnych segmentów nabiera inne-
go znaczenia, gdy weźmie się pod uwagę całkowity 
koszt realizacji nawierzchni. Wyższa cena zakupu ko-
stek brukowych powoduje zmianę ostatecznych kosztów 
inwestycji od 8% do 22%, bo jednostkowa cena kostki 
nieznacznie wpływa na pozostałe koszty. W praktyce 
oznacza to, że kupując nawet najdroższy materiał na-
wierzchniowy Premium, którego cena może być wyższa 
o 97% od najtańszego Standard, za całościowe wyko-
nanie zaplanowanej nawierzchni zapłacimy tylko 22% 
- a więc nieznacznie - więcej. Za to najwyższa jakość 
kostek Premium przekłada się na szlachetny wygląd oraz 
komfort użytkowania i znacznie dłuższe bezproblemo-
we funkcjonowanie nawierzchni. Ponadto, dzięki więk-
szej antypoślizgowości zwiększa się bezpieczeństwo. 
Przykładem są np. kostki z grup Libet Decco Aspero 
i Elegante, które mają wyższy współczynnik odporności 
na poślizg niż produkty standardowe.

Przy wyborze kostek brukowych błędem jest kierowanie 
się tylko i wyłącznie ceną jednostkową. Należy raczej 
poszukiwać produktu, który nie tylko wpisze się w nasze 
gusta i zaspokoi oczekiwania estetyczne, ale także speł-
ni najwyższe parametry techniczne oraz jakościowe. 
Nawierzchnia wykonana z kostek Premium na pewno 
stanie się źródłem większej, niezakłóconej satysfakcji 
oraz radości z jej użytkowania – i to przez długie lata. 

Wyczerpujące informacje na temat kostek Premium znaj-
dują się na dalszych kartkach niniejszego katalogu. Na-
tomiast wszelkich porad praktycznych i indywidualnych 
konsultacji udzielą nasi pracownicy oraz przedstawi-
ciele Autoryzowanych Punktów Sprzedaży (pełna lista 
na www.libet.pl). 

Joanna 
Skrzypek

Kierownik  
działu R&D

RÓŻNICA W KOSZTACH CAŁEJ 
INWESTYCJI PRZY NAJTAŃSZEJ 

KOSTCE STANDARD  
I PODSTAWOWEJ PREMIUM

RÓŻNICA W KOSZTACH CAŁEJ 
INWESTYCJI PRZY NAJTAŃSZEJ 

KOSTCE STANDARD  
I NAJDROŻSZEJ PREMIUM

RÓŻNICA W CENIE MIĘDZY  
NAJTAŃSZĄ KOSTKĄ  

STANDARD A PODSTAWOWĄ 
PREMIUM

RÓŻNICA W CENIE MIĘDZY  
NAJTAŃSZĄ KOSTKĄ  

STANDARD A NAJDROŻSZĄ 
PREMIUM

30%

8%

97%

22%

30%
koszt kostki

70%
pozostałe koszty

Zmień swój Standard na Premium
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Innovatio (str. 76) to propozycja dla osób ceniących 
słuszne rozmiary (80x20x8 cm) oraz wyraziste faktury. 
Charakterystyczna struktura czesanego betonu została 
pięknie podkreślona przez dwa zupełnie różne kolory. 
Dzięki temu całość nabiera industrialnego, surowego 
charakteru. Vertigo Lungo (str. 82) natomiast to świetne 
uzupełnienie dla dobrze znanej już kostki Vertigo – tym 
razem jednak dostępnej także w wersji Monocolor  
(str. 84). Duże odstępniki pozwalają na tworzenie eko-
logicznych nawierzchni, gwarantując swobodny odpływ 
wody do gruntu. 

Libet konsekwentnie stawia na rozwiązania sprzyjające 
naturze, dlatego też wprowadza kolejny produkt ECO. 
Cadena Eco (str. 80), bo o niej mowa, to doskonałe 
rozwiązanie dla osób poszukujących designerskich 
kształtów, pozwalających na tworzenie swobodnych, 
jedynych w swoim rodzaju kompozycji. Cztery zróżnico-
wane elementy w kolorze antracytowym pięknie wpiszą 
się w soczyście zielony trawnik – zarówno jako poje-
dyncze, chaotycznie rozrzucone punkty, jak i zwarte 
ścieżki. Bardziej zbliżona do klasycznych kształtów jest 
niewielka kostka Pepito (str. 78). Jej zgrabna forma może 
tworzyć jednolite nawierzchnie, ale doskonale sprawdzi 
się jako uzupełnienie innych produktów, np. kostek Imola, 
płyt tarasowych z systemu Maxima czy jako alternatywa 
dla tradycyjnych obrzegowań. 

Oferta rynkowa betonowych materiałów nawierzchnio-
wych z roku na rok się powiększa. Niebagatelny udział 
w tym mają zawsze nowości wprowadzane przez Libet, 
których średnio każdej wiosny jest ok. 50. Nie inaczej 
jest w tym roku. Zupełnie nowe kształty w zróżnicowa-
nych wariantach kolorystycznych oraz nowe barwy 
dobrze już znanych produktów to zawsze podstawa 
naszego katalogu produktowego. W tym roku stawiamy 
przede wszystkim na kontrasty. Zdecydowane kolory, 
nowe faktury, okazałe rozmiary uzupełnione niewielkimi, 
geometrycznymi elementami. Tak w skrócie określić moż-
na tegoroczne nowinki. 

SZACHOWNICA 
JEST W CENIE
Głównym punktem nowości 2015 jest grupa kostek 
szlachetnych Libet Decco Monocolor (str. 74). Jak sama 
nazwa wskazuje nie znajdziemy tu melanży kolorystycz-
nych. Podstawą tej grupy są kontrasty oparte na dwóch 
kolorach – głębokim antracycie i delikatnej pergamino-
wej bieli. Znajdziemy tu zarówno znane kształty, jak np. 
Stream Line, Iberia, Quadra, Stone Road, Vertigo, jak 
również zupełnie nowe propozycje. 
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INNOVATIO  antracytowy str. 76

VERTIGO LUNGO  antracytowy str. 82

PIASTRA  bianco carrara str. 190

Nowe trendy
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MAXIMUM 
MOŻLIWOŚCI
Konsekwentnie rozbudowujemy nasz sztandarowy System Maxima. W tym 
roku do kwadratowej płyty, dekorów Maxima Trio oraz stopnia schodowe-
go i Kravento dołączyły dwa nowe produkty. Sporych rozmiarów, bo aż 
120x40x10 cm, Maxima Grande (str. 134) dobrze komponuje się z po-
zostałymi produktami Systemu. Maxima Lumino (str. 136) natomiast doda 
całej aranżacji wysublimowanego, eleganckiego charakteru. Wszystko za 
sprawą miki, która nadaje kwadratowej płycie wyjątkowej szlachetności. 
Wskazane podziwianie w słońcu, kiedy to nawierzchnia mieni się tysiącem 
drobnych refleksów. Nowością jest również możliwość zamówienia w tym 
roku płyt Maxima Trio w wersji gładkiej – bez ozdobnej fugi.

NOWOŚĆ NA TARAS
Nowy wymiar zyskują w tym roku także płyty Tierra (str. 144). Do jasnosza-
rego i antracytowego odcienia doszły bowiem płyty w cieplejszej, jasno-
beżowej barwie. Dzięki temu możemy stworzyć nie tylko nowoczesny, 
minimalistyczny taras, ale także otoczenie przywodzące na myśl południo-
we klimaty. Dobrym uzupełnieniem dla Tierry będą nowe płyty tarasowe 
Soledo (str. 142) dostępne w trzech kolorach – ciemnobeżowym, stalowym 
oraz biało-szarym.

Osoby poszukujące płyt gresowych z najwyższej półki zapewne zainteresu-
ją się ofertą grupy Libet Ceramic. Wytrzymałej i nowoczesnej płycie Aristoni 
(str. 182) w tym roku towarzyszy płyta Sedimento (str. 184) w cieplejszych, 
piaskowych barwach i fakturze do złudzenia przypominającej trawertyn. 
Co ważne – w skład systemu wchodzi dziewięć, zróżnicowanych pod 
względem melanżu kolorystycznego płyt, dzięki czemu nawierzchnia zy-
skuje wyjątkowo naturalnego, kamiennego charakteru, przy zachowaniu 
wszystkich walorów wytrzymałych płyt gresowych Libet Ceramic.

CADENA  gołębi str. 222

SEDIMENTO  sabbia str. 184

KOMPLEMENTARNE PROPOZYCJE
Kontynuując nowoczesny trend dużych rozmiarów wprowadziliśmy do ofer-
ty Libet Completto płyty Piastra (str. 190). Spore wymiary (120x90x10 cm), 
jednorodna struktura oraz cztery kolory dopasowane do produktów splito-
wanych Libet pozwalają na tworzenie zarówno stopni schodowych, ele-
mentów nawierzchni, jak również małej architektury (np. mebli ogrodo-
wych). Ciekawym rozwiązaniem jest też nowa propozycja obrzegowań 
pasujących tak do klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacji. Palisada 

rustykalna (str. 204) przypomina nieco kostkę Piccola, jednak w wersji po-
łączonych trzech mini-palisad. Zróżnicowana faktura palisady rustykalnej  
(aż 9 odmiennych wersji) pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodza-
ju, a przy tym naturalnych w odbiorze wykończeń.

Nie zapominamy też o różnego rodzaju murkach czy ogrodzeniach. Pierw-
szą propozycją jest w tym roku Cadena (str. 222), czyli elementy o kształ-
tach tożsamych z Cadeną Eco przeznaczoną na nawierzchnie. Barwione 
w masie bloczki pozwalają na budowanie zróżnicowanych konstrukcji 

– zarówno zwartych, jak i ażurowych. Murja natomiast (str. 214) to nie-
wielkich rozmiarów postarzane kostki, które dobrze sprawdzą się przy bu-
dowaniu kwietników, wydzielaniu określonych stref czy innych elementach 
małej architektury.

W NOWYM KSZTAŁCIE  
CZY KOLORZE?
Nowe kształty z grupy Monocolor dostępne są również w innych wa-
riantach kolorystycznych. I tak – Innovatio (str. 96) oraz Vertigo Lungo  
(str. 100) dostępne są w wersji Colormix w kolorze popielatym, Pepito 
w ciepłych odcieniach pastello i kasztanowym (str. 98), a Cadena Eco – 
w wersji Classic (str. 258).

Ponadto do tegorocznej oferty dołączyły nowe opcje kolorystyczne do-
brze znanych produktów. Postarzane kostki Durango dostępne są teraz 
także w kolorze karmelowo-szarym i srebrno-szarym (ten ostatni również 
w wersji Romano), Merano natomiast w alabastrowej bieli, a Imola, Via 
Trio oraz Akropol Colormix – w karbonowym. Ten ostatni znajdziemy rów-
nież w muszelkowym melanżu. Toscanię Koło zakupimy w kolorze grigio, 
stopień schodowy Maxima w popielatym, a stopień Split i cegłę – w bieli. 
Palladio i gazon trapezowy natomiast dostępne są w tym roku także w wer-
sji gładkiej w kolorze pastello.

MAXIMA LUMINO  jasny antracyt str. 136
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TIERRA  jasnobeżowy str. 144

Nowe trendy
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VINTAGE W NOWOCZE-
SNYM OTOCZENIU?
Mimo, że aranżacja przestrzeni w stylu vintage bazu-
je na pozornie wciąż powielanych schematach, to ze 
światem w kolorach sepii spotykamy się dzisiaj właści-
wie wszędzie. W tym stylu są więc projektowane meble 
i przedmioty codziennego użytku, urządzane wnętrza, 
przenika on do świata mody i sztuki. Vintage jest również 
sposobem na aranżację przestrzeni wokół domu. Do-
brze współgra z posesjami utrzymanymi w stylu dworku 
polskiego i naturalnymi materiałami wykończeniowymi, 
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DURANGO  piaskowo-beżowy str. 56
KRAVENTO GRANDE  piaskowo-beżowy str. 200
ROMANO  piaskowo-beżowy str. 62

MERANO  piaskowo-beżowy str. 60

Vintage hołduje prostej filozofii – wszystko już było 
i znów się powtórzy. Jest to styl, który gloryfikuje rzeczy 
z innych epok albo na takie stylizowane, jednak rze-
czy wysokiej jakości, którym upływ czasu tylko dodaje 
szlachetności. Jest to także styl, który łączy ze sobą 
estetyki pochodzące z różnych okresów historycznych, 
nierzadko o zupełnie przeciwstawnych cechach. Mia-
nem vintage określa się właściwie wszystko, co odnosi 
się do przeszłości, niekoniecznie bardzo odległej, a dla 
których znalazło się miejsce i mogą błyszczeć również 
w teraźniejszości. O niepowtarzalnym charakterze tego 
trendu decydują brak spójności stylistycznej oraz pewne-
go rodzaju niejednoznaczność. Vintage nie ucieka także 
od zestawień awangardowych i szokujących, bo jest to 
styl dla tych, którzy chcą pokazać swój indywidualizm. 

STYL 
VINTAGE

takimi jak kamień, cegła czy drewno. Z powodzeniem 
jednak będzie towarzyszył również współczesnej archi-
tekturze z betonu, stali czy szkła, dodając - tak bardzo 
poszukiwanej obecnie - wyrazistej osobowości. Ten sty-
listyczny zabieg oparty na zderzeniu kontrastów przeła-
muje surowy charakter nowoczesnych brył oraz ociepla 
ich minimalistyczny chłód i geometryczne formy. Styl 
vintage w ogrodzie nie obejdzie się bez postarzanych 
elementów, takich jak obłe donice, misy, kute rzeźby i rat-
tanowe meble ogrodowe, które będą dekorować, ale 
też pełnić funkcje użytkowe.

Nawierzchnie w stylu vintage nie lubią nadmiernej geo-
metrii oraz wyraźnie zaznaczanych kształtów i kątów. 
Odpowiednie są natomiast motywy o miękkich, płynnie 
prowadzonych liniach, w ciepłych barwach bliskich natu-
rze. Do kreacji vintage pasują kostki brukowe z linii Libet 
Decco Antico, które idealnie wpisują się w dawny, ro-
mantyczny charakter. Stylizowane, poddawane zabie-
gowi postarzania powierzchnie, rozmaitość rozmiarów 
i kształtów, ciekawa struktura i kolorystyka nadają prze-
strzeni specyficzny klimat lat minionych. Każda z kolekcji 
tej linii jest doskonałą inspiracją do zaprojektowania in-
dywidualnego, niepowtarzalnego otoczenia. 

Stylistyka kolekcji Romano odwołuje się do wyglądu 
staromiejskiego bruku. Kostki posiadają funkcjonalny 
kształt trapezu i dostępne są jako system pięciu elemen-
tów w subtelnych rozmiarach oraz czterech kolorach, co 
umożliwia komponowanie oryginalnych wzorów opar-
tych na łukach, kołach i okręgach. Vintage w dużym 
rozmiarze zapewnią kostki Durango o fakturze postarza-
nego kamienia. Zróżnicowane wymiarowo cztery ele-
menty pozwalają na ułożenie zarówno rozległych, jak 
i niewielkich nawierzchni. W tonącą w zieleni aranżację 
w dawnym stylu w bezpretensjonalny sposób wtapiają 
się kostki Merano. Ten system siedmiu różnej wielkości 
prostokątów zapewnia niebywałą swobodę tworzenia 
motywów odwzorowujących zabytkową nawierzchnię. 

Urok architektury nawiązującej do dawnych dworków 
wciąż ma grono gorących zwolenników, a prostokąt-
ne kostki Natulit idealnie wypełnią przestrzeń, w któ-
rej echem odbijać się będą dawne dzieje. Ich zaletą 
jest grubość, co czyni z nich idealny materiał nie tylko 
na przydomowe czy ogrodowe ścieżki, ale również 
tarasy i podjazdy. Ich doskonałym uzupełnieniem będą 
elementy Natulit Massimo, które – dzięki barwieniu 
w masie – świetnie sprawdzą się przy tworzeniu mur-
ków, rabat czy ogrodzeń.

Ciekawą propozycją dla stworzenia klimatu vintage 
jest 3-elementowy system Atrio. Kostki te z jednej strony 
mogą zapewnić harmonię w stylu klasycznym, z drugiej 
wykonana z nich nawierzchnia może podkreślić urodę 
architektury w stylu modern. Powierzchnia Atrio, dostęp-
na w trzech odcieniach, zachwyca subtelnymi przejścia-
mi kolorystycznymi, co sprawia, że wybrukowana płasz-
czyzna wydaje się różnorodna i dynamiczna. 

Vintage tylko z pozoru jest stylem łatwym do wykreowa-
nia w przestrzeni ogrodu. Aby całość prezentowała 
się estetycznie i spójnie z otoczeniem warto poświęcić 
nieco czasu i energii. Dobrze wykonany projekt i prze-
myślana koncepcja odwdzięczą się niepowtarzalnym 
wdziękiem i urokiem stylizacji, która na pewno przycią-
gnie uwagę niejednego gościa.

WYBÓR INDYWIDUALISTÓW

Katarzyna
Wierzbicka

Projektant  
nawierzchni

Styl vintage – wybór indywidualistów
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PONADCZASOWE 
SZAROŚCI

Odcienie szarości tylko pozornie są skromne i powścią-
gliwe. W rzeczywistości drzemie w nich naprawdę 
wielki potencjał, a umiejętnie wkomponowane w otocze-
nie mogą przybierać wielorakie i niebanalne oblicza.  
Ta tonacja kolorystyczna, obejmująca barwy od bieli 
przez jasne i ciemne szarości, po czerń w różnych wa-
riantach, tworzy uniwersalny zestaw sprawdzający się 
w niemal każdej realizacji, harmonijnie współgrając z ar-
chitekturą zarówno minimalistyczną, jak i nawiązującą 
do klasycznych, historyzujących rozwiązań. Szarości, 
akcentując ponadczasowy charakter domu i posesji, są 
jednocześnie doskonałym tłem dla precyzyjnie zaprojek-
towanego ogrodu. W stylu industrialnym stają się nato-
miast barwami pierwszego planu, dominującymi, które 
określają jego surową i niemal pozbawioną dekoracyj-
nych elementów stylistykę.

ELEGANCKA SPÓJNOŚĆ
Chłodne i eleganckie szarości efektownie prezentują 
się zarówno na zewnątrz – na elewacjach budynków 
i brukowanych nawierzchniach, jak również wewnątrz 
domu. Te dwie sfery bowiem pod względem założeń 
aranżacyjnych coraz częściej zaczynają się przenikać 
i nawzajem uzupełniać. Dzięki temu powstaje harmonij-
na przestrzeń, spójna ze względu na swój charakter, styl, 
faktury oraz barwy.

ROZMIAR MA  
ZNACZENIE
Odcienie szarości szczególnie dostojnie wygląda-
ją w duecie z dużymi formami. Powstające z nich 
nawierzchnie są nie tylko praktyczne, ale i bardzo 
atrakcyjne wizualnie. Idealnie wkomponowują się w oto-
czenie, dodając mu oddechu i przestronności. Warto 
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tutaj zwrócić uwagę na System Maxima – złożony 
z płyt tarasowych Maxima (80x80x8 cm), Maxima 
Grande (120x40x10 cm), oryginalnego dekoru Maxi-
ma Trio (3 płyty 40x80x8 cm) i stopnia schodowego 
Maxima. Kolorystyka Systemu bazuje na antracycie, po-
pielu i pergaminowej bieli. Eleganckie tarasy podkreślą 
płyty Trawertyn (79,5x20x5 cm) w odcieniach bianco 
i grigio, płyty gresowe Aristoni (60x60x2 cm i 90x90x2 
cm) w wyrazistej barwie corrente, odwzorowującej me-
lanż szarości, oraz płyty Tierra (60x40x4,4 cm) w od-
cieniach jasnoszarym i antracytowym, wzbogaconych 
dodatkowo świetlistym refleksem. Wśród ogrodowej zie-
leni pięknie prezentować się będą nowe płyty Innovatio 
(80x20x8 cm) o charakterystycznej fakturze czesanego 
betonu.

MNIEJSZY KALIBER
Swój niepowtarzalny urok mają również nawierzchnie 
w chłodnych tonacjach szarości utworzone z kostek bru-
kowych o mniejszych wymiarach. Różne formaty oraz 
barwy kostek umożliwiają tworzenie zarówno prostych, 
nienarzucających się rysunków, jak również skompliko-
wanych i zaskakujących układów. Takie możliwości stwa-
rzają np. kostki z kolekcji Quadra w wersji Monocolor 
(antracyt oraz alabastrowa biel), bądź Elegante (bianco 
carrara, nero, granito), czy kolekcje śrutowano-szczotko-
wanych kostek Via Trio i Imola z grupy Aspero o ciemno 
lub jasnoszarej barwie.

TRAWERTYN  grigio str. 150 ARISTONI  corrente str. 182

Izabela
Andrzejewska

Projektant  
nawierzchni

Ponadczasowe szarości
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Troska o środowisko naturalne jest nowoczesną postawą 
i przede wszystkim świadomym oraz odpowiedzialnym 
zachowaniem każdego z nas. O proekologicznych 
aspektach życia nie można zapominać także przy aran-
żacji brukowanych elementów otoczenia domu, dlatego 
warto postawić na powierzchnie biologicznie czynne. 
Dzięki temu nie tylko pozostaniemy w zgodzie z naturą, 
ale też zyskamy wokół domu oryginalną i funkcjonalną 
nawierzchnię, która przyciągnie wzrok i będzie cieszyła 
przez długie lata. 
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Z EKOLOGIĄ ZA  
PAN BRAT
Libet już od dawna stosuje rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska naturalnego. Troszcząc się o eko-
logię - dba o potrzeby Klientów. Jako pierwsza firma 
w Polsce otrzymaliśmy certyfikat Instytutu Ochrony Śro-
dowiska potwierdzający, że nasze produkty z grupy 
Eco są przyjazne i bezpieczne dla natury zarówno 
na etapie produkcji, jak i w trakcie użytkowania. Ułożo-
ne z nich nawierzchnie podjazdów, parkingów, tarasów 
czy ścieżek charakteryzują się znacznym procentem 
powierzchni biologicznie czynnej, a więc wodoprze-
puszczalnej – od ok. 6% do ok. 36%. Właściwość ta 
zapewnia naturalny odpływ i wsiąkanie wód opado-
wych do gruntu, a tym samym niezakłóconą wegetację 
roślin. Eco-nawierzchnie pod względem funkcjonalnym 
w niczym nie ustępują pełnym brukowanym nawierzch-
niom. Prawidłowo wykonane podłoże i starannie ułożo-
ne kostki oraz standardowa pielęgnacja gwarantują ich 
wytrzymałość, trwałość i nienaganny wygląd.  

VERTIGO  szary str. 264

ECO- 
NAWIERZCHNIE 
SĄ W CENIE 

Marta 
Pryczkowska

Projektant 
nawierzchni

STREAM LINE  antracytowy str. 86

Eco-nawierzchnie są w cenie
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Moda na ekologię wniosła również znaczący wkład w ewolucję wzornic-
twa materiałów nawierzchniowych, przekraczając granice tradycyjnej este-
tyki. Doskonałymi przykładami są tu nasze produkty Eco: płyty Stream Line, 
kostki brukowe Iberia, Vertigo oraz Vertigo Lungo, a także innowacyjne ele-
menty nawierzchniowe Cadena ECO – tegoroczna nowość. Nietypowe, 
ażurowe formy, łączenie betonowych kształtów z trawą, wielokolorowymi 
mchami, piaskiem, grysem czy otoczakami, jak też ciekawa paleta barw 
kostek i płyt – wszystko to sprawia, że eko-nawierzchnie szybko zdobywają 
zwolenników i stają się coraz częstszym widokiem w przestrzeni polskich 
miast i wsi.

IBERIA  antracytowy str. 88

umożliwiający dobry odpływ wody do 
ziemi. Stream Line pozwala na układanie 
nawierzchni o wyrazistym, dekoracyjnym 
charakterze, w których przestrzenie po-
między betonowymi elementami może 
wypełniać – obok traw, piasku i grysu – 
wszystko to, co podpowie fantazja. 

IBERIA W WIELU  
UKŁADACH
Charakterystyczny kształt, poza tym, 
że skupia na sobie uwagę, umożliwia 
tworzenie nawierzchni o interesującym, 
niepowtarzalnym obliczu. Kostka bruko-
wa Iberia z linii Libet Decco Colormix 
i Monocolor zadziwia swą plastyczno-
ścią. Jej kształt, przypominający nieco 
podkowę, wydaje się dość masywny 
i ciężki. W rzeczywistości jednak jest 
niesamowicie inspirujący i pozwala 
na tworzenie różnorodnych ażurowych 
płaszczyzn. Wśród kilkunastu sposobów 
układania kostek Iberia, opracowanych 
przez projektantów Libet, znajdują się 
proste wzory oparte na kwadratach 
i prostokątach, jak też nietypowe motywy 
wykorzystujące nieregularne formy. Iberia 
idealnie sprawdzi się w przestrzeniach 
zaaranżowanych w każdym stylu, od kla-
syki po nowoczesność, i w każdej z nich 
stanie się prawdziwą ozdobą.

ORYGINALNOŚĆ W STYLU  
STREAM LINE
Chcąc wykreować niebanalną, a przy tym proekologiczną aranżację po-
sesji czy ogrodu warto wykorzystać płytę Stream Line z linii Libet Decco 
Monocolor lub Colormix, która wyróżnia się oryginalnym designem i wyra-
finowaną urodą. Inspiracją dla jej ażurowej formy była linia meandrującej 
rzeki oraz ruch wody przepływającej w strumieniu. W ten sposób powstał 
organiczny, pozbawiony ostrych kątów kształt, który tworzy niepowtarzal-
ny moduł, dość daleki od tradycyjnego wyobrażenia kostki brukowej, ale 
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5,8%  powierzchni biologicznie czynnej
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 15% powierzchni biologicznie czynnej
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33,3%  powierzchni biologicznie czynnej
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 15% powierzchni biologicznie czynnej

Stream Line, Iberia oraz Vertigo po-
siadają pozytywną opinię Instytutu 
Ochrony Środowiska.

Eco-nawierzchnie są w cenie
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NAWIERZCHNIA 
W WERSJI MAXI
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Wraz z modą na minimalizm przyszła pora na płyty 
tarasowe i kostki brukowe w dużych formatach. Z pro-
stokątów i kwadratów o bokach 50-80 cm układamy 
najprostsze, geometryczne kształty, nie siląc się na wy-
myślne i skomplikowane wzory. Na brukowanych na-
wierzchniach dominują więc proste linie przecinające 
się pod prostymi kątami. Z ich symetrią i wyrafinowanie 
ascetycznym wyglądem koresponduje kolorystyka – od 
bieli, poprzez szarości do antracytu, ale także cieplej-
sze beże i brązy. Takie zestawienia kształtów i kolorów 
tworzą surowy, nieco industrialny wygląd, który jest ele-
ganckim tłem dla aranżacji ogrodów i kreowania ich in-
dywidualnej atmosfery. Duże formaty płyt, obok wartości 
estetycznych, mają także znaczenie praktyczne – umoż-
liwiają zabudowanie nawet rozległych powierzchni 
w stosunkowo krótkim czasie

SYSTEM MAXIMA
Dobrym punktem wyjścia do projektowania efek-
townych i funkcjonalnych nawierzchni z elementów 
w rozmiarach XL są płyty tarasowe wchodzące w skład 
Systemu Maxima. Pierwszą z nich – Maximę - wyróż-
niają imponujące wymiary – 80x80x8 cm. Płyta dostęp-
na jest w trzech odcieniach: antracytowym, popielatym 
oraz pergaminowej bieli. Efekty dekoracyjne i wrażenia 
optyczne z Maximą w roli głównej można osiągać po-
przez miksowanie kolorystyki, zastosowanie minimalnej 
lub kilkucentymetrowej fugi i/lub łączenie z produktami 
z innych grup asortymentowych Libet. Pięknie komponuje 
się również z nowością w ofercie – siostrzaną płytą Ma-
xima Lumino, którą wyróżnia migocząca w promieniach 
słońca mika. Takie rozwiązanie zapewnia niepowtarzal-
ne, a zarazem eleganckie efekty wizualne.
Od 2015 roku kwadratowa Maxima nie jest najwięk-
szą płytą tarasową w ofercie marki Libet. Dołączyła do 
niej bowiem prostokątna Maxima Grande, która ma aż 
120x40x10 cm. Takiej płyty pod stopami nie da się nie 
zauważyć! 

MAXIMA  antracyt. pergaminowa biel, popielaty str. 138

MAXIMA TRIO  antracyt str. 140
MAXIMA  antracyt str. 138

QUADRA  bianco carrara, nero str. 68

Specjalnie płytom Maxima dedykowane są dekor 
Maxima Trio i stopień schodowy Maxima, o spójnych 
z nimi kolorystyce, strukturze i rozmiarze. Razem wszyst-
kie te elementy tworzą System Maxima. Dekor to trzy 
prostokątne płyty, każda o wymiarach 40x80x8 cm, 
z których dwie zdobi tzw. fałszywa fuga. Linia imitu-
jąca fugę ukośnie przecina powierzchnię wywołując 
niezwykłe złudzenie płyt trapezowych. Możliwość kom-
ponowania dekorów w rytmiczne lub losowe układy, 
samodzielnego istnienia lub łączenia z płytami o dużych 
formatach, pozwalają na kreowanie nowoczesnych na-
wierzchni odznaczających się oryginalnym designem.

Joanna 
Łuczak

Projektant  
nawierzchni

Nawierzchnia w wersji MAXI



30 31

N
AW

IE
RZ

C
H

N
IA

 W
 W

ER
SJ

I M
A

XI

N
AW

IE
RZ

C
H

N
IA

 W
 W

ER
SJ

I M
A

XI

ARISTONI W OGRODZIE  
I WE WNĘTRZACH

Wielki format to także jedna z cech ekskluzywnych płyt gresowych Aristoni. 
Posiadają one wymiary 90x90 cm i 60x60 cm, przy zaledwie 2 cm grubo-
ści, i są to prawdopodobnie jedne z największych płyt gresowych dostęp-
nych obecnie na rynkach europejskich. Aristoni mają nowoczesny wygląd 
i doskonałe parametry użytkowe. Naturalny melanż szarości oraz delikatnie 
szorstka faktura znakomicie upodabniają je do płyt ze szlachetnego kamie-
nia granitowego. Kwadratowy format inspiruje do tworzenia nawierzchni 
o regularnych, geometrycznych wzorach i spokojnym, uporządkowanym 
charakterze. Ze względu na właściwości płyty gresowe sprawdzą się za-
równo na zewnątrz – jako nawierzchnia tarasów, patio, balkonów, także 
do wykładania basenów i elewacji wentylowanych, jak również wewnątrz 
budynków, gdzie staną się ozdobą podłóg oraz schodów, jednocześnie 
współtworząc niepowtarzalny nastrój i spójną z otoczeniem domu kompo-
zycję. 

POŁUDNIOWY KLIMAT  
W STYLU TIERRA
Przyciągający wzrok wygląd oraz praktyczne właściwości użytkowe 
posiadają płyty tarasowe Tierra, również dostępne w dużych formatach.  
Do wyboru mamy dwa wymiary – 40x40x4,4 cm i 60x40x4,4 cm, oraz 
trzy odcienie - jasnoszary, antracytowy i jasnobeżowy. Ich obraz dopeł-
niają delikatnie chropowata faktura, przywołująca na myśl strukturę natu-
ralnego łupka, oraz fazowane krawędzie, dodające płytom niezwykłej 
plastyczności i miękkości. Płyty Tierra utworzą nawierzchnię utrzymaną 
w południowym klimacie, niezwykle elegancką i szykowną. Dosyć chłodną 
tonację barw ocieplają – nadając jednocześnie indywidualny szlif i intere-
sujący efekt estetyczny – świetliste refleksy subtelnie muskające powierzch-
nię. Sprawiają one, że wykonany z płyt Tierra taras czy patio nabierają 
intrygującego charakteru. Dzięki swej kolorystyce płyty doskonale wpisują 
się w aranżacje inspirowane stylem nowoczesnym, ale będą też ciekawym 
elementem śródziemnomorskich i eklektycznych stylizacji.  

KOLORY KOSTEK IMOLA
Okazałe rozmiary znajdują się także w 4-elementowym systemie kostek 
brukowych Imola z linii Libet Decco Aspero oraz Colormix. Imola dostępna 
jest w siedmiu ładnie dopełniających się kolorach: karbonowym, muszel-
kowym, tytanowym, pastello i kasztanowym (Colormix) oraz jasnoszarym 
i ciemnoszarym (Aspero). Szeroka oferta odcieni pozwala na tworzenie 
atrakcyjnych układów wzorniczych w ramach tej samej kolekcji. Powstający 
na brukowanej nawierzchni charakterystyczny melanż – uzyskany dzięki 
technologii Color Flex – daje niezwykle ciekawy i estetyczny wygląd przy 
maksymalnym uproszczeniu sposobu układania. Dzięki różnorodności wa-
riantów kolorystycznych, kostki Imola sprawdzą się zarówno w klasycznym, 
jak i nowoczesnym otoczeniu.

DWA OBLICZA KOSTEK  
DURANGO
Do grupy materiałów nawierzchniowych w rozmiarze XL należą również 
szlachetne kostki brukowe Durango z linii Libet Decco Antico. Łączą one 
w sobie dwie skrajne stylistyki. Ich duży format kojarzy się z nowoczesno-
ścią. Wraz ze specjalnie postarzaną, szorstką fakturą powierzchni tworzy 
nietuzinkową, zwracającą uwagę nawierzchnię. Kostki oferowane są w tym 

roku w pięciu kolorach: karmelowo-szarym, srebrno-szarym, bazaltowo-
-szarym, piaskowo-beżowym oraz odcieniu torfowego brązu. Wszystkie 
warianty w nieszablonowy sposób podkreślą urodę zabytkowych obiek-
tów i wiejskich posiadłości, ale równie korzystnie będą się prezentowały 
w otoczeniu współczesnej zabudowy.

IMOLA  muszelkowy str. 108

DURANGO  piaskowo-beżowy str. 56

TIERRA  jasnoszary str. 144

ARISTONI  corrente str. 182

Nawierzchnia w wersji MAXI
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Ogrodzenia, murki, osłony, rabaty, grille, meble i dekoracyjne formy – to tylko 
niektóre elementy małej architektury dedykowane ogrodom. W ich tworzeniu 
idealnie sprawdzają się materiały nawierzchniowe i uzupełniające Libet, które 
wyróżnia ponadczasowy design, funkcjonalne i interesujące kształty oraz sze-
roka paleta kolorów i faktur. Wartością dodaną jest tu spójność kolorystyczna 
z pozostałymi materiałami nawierzchniowymi z oferty, co pozwala na harmo-
nijną aranżację całej posesji. 

WIELKA MAŁA
ARCHITEKTURA 

OGRODZENIE 
W DOBRYM STYLU
Wyroby betonowe są idealnym materiałem na trwałe 
i bezpieczne, a przy tym efektowne ogrodzenie posesji. 
Posiadają ku temu wszystkie niezbędne cechy – wytrzy-
małość, wysoką odpornością na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, praktycznie nie wymagają konserwacji, 
a do czyszczenia wystarczy myjka wysokociśnieniowa. 
Do tego trzeba dodać także łatwy i szybki montaż oraz 
aspekt ekonomiczny – ceny elementów betonowych są 
konkurencyjne wobec innych materiałów stosowanych 
na ogrodzenia.
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Wartym polecenia materiałem do budowy ogrodzenia 
jest system bloczków splitowanych o fakturze imitującej 
kamień naturalny. Tworzą go elementy w trzech pod-
stawowych kształtach: płaski prostopadłościan, blo-
czek połówkowy oraz dwuspadowy daszek, dostępne 
w czterech kolorach i o różnej liczbie splitowanych bo-
ków. Kształty bloczków oraz bezspoinowe łączenie uła-
twiają szybkie układanie równych, zwartych płaszczyzn. 
Ciekawym wyrobem jest również Natulit Massimo, wy-
stępujący w trzech barwach: torfowym brązie, piasko-
wo-beżowym i bazaltowym graficie. Dzięki jednolitemu 
zabarwieniu z każdej strony sprawdza się przy tworze-
niu zarówno pełnych, jak i ażurowych murów. 

WOKÓŁ KLOMBÓW 
I OCZEK WODNYCH
Betonowe produkty uzupełniające z linii Libet Completto, 
ze względu na duże możliwości przeróżnego wyko-
rzystania, są odpowiednie do tworzenia użytecznych 
i jednocześnie ozdobnych ogrodowych elementów. 
Inspiracją ich formy oraz przeznaczenia są z jednej stro-
ny potrzeby użytkowników ogrodu, z drugiej – ukształto-
wanie terenu i warunki panujące na działce. 

Do wzniesienia prostych lub łukowatych murków od-
dzielających strefy o różnych funkcjach, wszelkich osłon 

OGRODZENIE  pastello str. 224

QUADRA  bianco carrara, nero  str. 68
KULA  (30 cm, 60 cm, 90 cm) str. 242
DONICA  (50x50x50 cm) str. 238

Dominik  
Wilczyński

Projektant 
nawierzchni

Wielka mała architektura
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i przepierzeń, murków oporowych czy zabezpieczenia skarp rekomendu-
jemy splitowane cegły i palisady, jak też gazony trapezowe wypełnione 
kamieniem o właściwej barwie i frakcji lub obsadzone roślinnością. Z kolei 
stopnie schodowe, np. Maxima, Split czy Venetia, nie tylko w praktyczny 
sposób uzupełniają i wykańczają linie tarasów, ale także świetnie spisują 
się w roli detalu różnicującego poziomy. Warto bowiem wiedzieć, że – 
zwłaszcza na płaskich oraz niedużych działkach – nawet niewielkie róż-
nice wysokości optycznie powiększają przestrzeń i atrakcyjnie odmieniają 
wizerunek całej posesji. 

Uniwersalnymi produktami do eleganckiego wykańczania brukowanych na-
wierzchni są systemy Kravento Grande oraz Kravento Alto. Pierwszy z nich 
idealnie nadaje się m.in. do modelowania dekoracyjnych brzegów ście-
żek, również jako oryginalny akcent eksponujący kwietniki i obrzeża rabat 
czy wykończenie półokrągłych schodów. Drugi – składający się z dwóch 

MEBLE Z BETONU
Współczesny ogród nie może funkcjonować bez mebli outdoorowych. 
Stały się one bardzo ważnym elementem aranżacji - przede wszystkim 
funkcjonalnym, ale również dekoracyjnym. Atrakcyjną alternatywą dla ogól-
nodostępnych mebli z drewna, metalu czy tworzyw sztucznych są obiekty 
wykonane z betonowych elementów. Za ich wyborem przemawiają zarów-
no względy estetyczne – oryginalność, łatwość skomponowania z betono-
wymi nawierzchniami i otoczeniem (pasują do każdego stylu aranżacji), 

elementów o przekroju trapezu i jednego kwadratu – można polecić do 
wykończenia nawierzchni o zróżnicowanych poziomach, jak np. stopnie 
schodowe, krawędzie tarasów, kwietników lub oczek wodnych. 

W ogrodowych zakątkach interesująco prezentują się donice i gazony 
kwiatowe oraz podwyższone rabaty i klomby zbudowane np. z kamie-
nia ogrodowego. Ten produkt umożliwia również wykonanie gustownego 
otoczenia drzew czy oczek wodnych, a nawet studni. Poza tym wyroby 
betonowe Libet dają znaczną swobodę w tworzeniu niepowtarzalnych ele-
mentów aranżacji ogrodów, które rodzą się w wyobraźni ich właścicieli.

jak również użytkowe – są trwałe, wytrzymałe, dobrze znoszą wszystkie 
warunki pogodowe, nie ma więc potrzeby przechowywania ich w spe-
cjalnym miejscu w okresie zimowym. Meble z betonu to obiekty niezwykle 
indywidualne, projektowane i wykonywane na potrzeby konkretnych prze-
strzeni i inwestorów.

Do tworzenia różnorodnych, czasem nawet zaskakujących mebli outdo-
orowych świetnie nadają się płyty tarasowe oraz elementy typu palisady, 
cegły czy stopnie schodowe. Wśród najczęściej spotykanych w ogrodach 
należy wymienić profesjonalne stanowiska do grillowania, różnorodne ław-
ki i jedno-, dwu- lub wieloosobowe siedziska, oryginalne sofy, stoły i stoliki 
o różnych kształtach. To także sprawdzone materiały do wybudowania 
piwniczki na wino, ażurowych półek i regałów, pergoli, ozdobnych cem-
browin studni, elementów altanek oraz innych niestandardowych modułów, 
które będą efektowne wizualnie i praktyczne. 

DOBRA PASSA BETONU  
ARCHITEKTONICZNEGO

Niebanalnych pomysłów z zakresu małej architektury dostarcza linia pro-
duktów Libet Stampo. Tworzą ją zgeometryzowane formy z betonu architek-
tonicznego, który – po latach niebytu i zapomnienia – znowu stał się hitem. 
Nowoczesna technologia produkcji całkowicie odmieniła oblicze szarego 
i smutnego niegdyś betonu, zamieniając go w ciekawy materiał budowlany 

o niemal nieograniczonych możliwościach kształtowania oraz różnych fak-
turach. Jego nowa, oryginalna twarz doskonale wpisuje się w trendy wzor-
nicze obowiązujące we współczesnej architekturze. 

Najpopularniejsze kształty, jakie przybierają standardowe elementy Libet 
Stampo, to piłka golfowa wiernie odwzorowująca wygląd mniejszego ory-
ginału, kule o średnicach 30, 60 i 90 cm, sześcian oraz prostopadłościen-
ne donice w różnych wymiarach. Wachlarz możliwości jest jednak bardzo 
szeroki, gdyż Libet oferuje opcję zamówienia indywidualnych form odlewni-
czych, według projektu opracowanego wspólnie z inwestorem czy projek-
tantem. Elementy Libet Stampo stanowią efektowne wzbogacenie wyglą-
du ogrodów czy przestrzeni miejskich. Są charakterystyczne i wyjątkowe, 
więc od razu przyciągają wzrok i intrygują. Niektóre jedynie dekorują, 
inne znajdują także praktyczne zastosowanie, np. jako stoliki, siedziska lub 
długie ławki, sprawdzają się w roli ograniczników wjazdu czy elementów 
wydzielających strefy użytkowe. Ostateczną funkcję nadają im inwencja 
i kreatywność architekta krajobrazu oraz inwestora. Ponadto surowa faktura 
powierzchni betonowych jest interesującym sąsiedztwem dla innych natural-
nych materiałów, takich jak drewno czy kamień, nie wspominając o niemal 
doskonałej symbiozie z ogrodową roślinnością. 

Wyrafinowanie prosty design Libet Stampo idealnie współgra z estetycz-
nymi założeniami nowoczesnej i minimalistycznej zabudowy. Stanowi nie 
tylko intrygujący akcent w przestrzeni, ale i ciekawe podkreślenie brył bu-
dynków. W zestawieniu ze szlachetnymi kostkami Libet Decco lub płytami 
Libet Impressio i Libet Ceramic stworzą kompletne i spójne stylistycznie prze-
strzenne kompozycje.

Obiekty małej architektury stanowią zarówno użyteczne, jak również es-
tetyczne uzupełnienie i wzbogacenie ogrodu. Są niezbędnymi elementa-
mi w przestrzeniach zaaranżowanych w każdym stylu – od klasycznego 
i rustykalnego, przez angielski i śródziemnomorski, po minimalistyczny oraz 
eklektyczny. 

PIASTRA  nero str. 190
STOPIEŃ SCHODOWY MAXIMA  antracyt str. 192

CEGŁA SPLIT  kasztanowy str. 216
NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit str. 220

SZEŚCIAN  biały betonowy str. 240
PALISADA SPLIT  bianco carrara str. 206
NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit str. 220

Wielka mała architektura
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Ogrody Wystawowe Libet Design to wyjątkowe miej-
sca, które przede wszystkim inspirują do niebanalnych 
rozwiązań, ale także pokazują nowoczesne podejście 
do aranżacji materiałów nawierzchniowych. Zaprojek-
towane zostały z myślą o architektach i projektantach, 
inwestorach oraz wykonawcach, aby pomóc im w zna-
lezieniu oryginalnych pomysłów oraz gotowych sposo-
bów realizacji brukowanych nawierzchni, które stworzą 
niebanalne, przyjazne otoczenie. W Ogrodach zoba-
czyć można przekrój niemal całej oferty produktów Libet 
w różnorodnych zastosowaniach i kompozycjach. To 
także dobre miejsca, by przekonać się, że niemal nie 
ma ograniczeń w stosowaniu betonowych kostek i płyt 
w urządzaniu zarówno ogrodów, jak też terenów zielo-
nych i przestrzeni miejskich.

OGRODY  
INSPIRACJI 

ŁÓDZKI PREKURSOR
Pierwszy Ogród Wystawowy Libet Design powstał je-
sienią 2012 roku w Łodzi, drugi – wiosną 2014 roku  
w Libiążu (woj. małopolskie). Choć oba spełniają te 
same cele i zadania, zupełnie inne są ich koncepcje 
aranżacyjne. Łódzki ogród, mieszczący się przy za-
kładzie produkcyjnym Libet przy ul. Andrzejewskiej, 
zajmuje ponad 2,5 tys. mkw. i wyróżnia się ciekawie 
ukształtowanym terenem. Podzielony został na wyraźne 
i odmienne strefy stylistyczne – miejską, rustykalną, no-
woczesną, oraz zakątki tematyczne – wodny, galaktycz-
ny, zen, feng shui itp., wykorzystujące naturalne walory 
przestrzeni. Każda strefa to oddzielny, inspirujący świat, 
wyróżniający się własną stylistyką, formą, kolorystyką 
oraz adekwatnymi nawierzchniami z betonowych kostek 
i płyt. 

 Ogród Libet Design Łódź  Ogród Libet Design Łódź

Martyna 
Purska

Projektant 
nawierzchni

Ogrody inspiracji

 Ogród Libet Design Łódź
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 Ogród Libet Design Libiąż

LIBIĄŻ STAWIA NA MAŁĄ 
ARCHITEKTURĘ
W Ogrodzie w Libiążu, zlokalizowanym na terenie 
zakładu produkcyjnego przy ul. Krakowskiej, prezen-
towane są przede wszystkim możliwości materiałów 
nawierzchniowych w tworzeniu małej architektury ogro-
dowej. Pierwszoplanową rolę odgrywają tutaj moduły 
i formy przestrzenne. Powierzchnia wystawowa to 1,5 
tys. mkw., z czego aż 1,2 tys. mkw. wypełniają elementy 
brukowane, które otocza soczyście zielona trawa, w na-
turalny sposób komponująca się z barwami oraz fakturą 
kostek i płyt. Oś kompozycyjną stanowi tu tzw. sucha 
rzeczka, której linię brzegową imitują palisady i stopnie 
Split, a dno wypełniają otoczaki. Rzeczka swobodnie 
wije się i wyznacza dwie strefy kolorystyczne: chłodną 
– nowoczesną, utrzymaną w szarych tonacjach, oraz 
ciepłą – rustykalną, w odcieniach beży i brązów. Jedno-
cześnie aranżacje w ogrodzie udowadniają, że kostki 
brukowe świetnie nadają się do tworzenia różnorodnych 
elementów małej architektury. Zostało tu wzniesionych 
mnóstwo form i obiektów, takich jak siedziska, ławeczki, 
kwietniki, różne układy stopni podwyższających teren, 

murki, mury, czy letnie wnętrza, np. letnia kuchnia, chłodna 
piwniczka oraz profesjonalne stanowiska np. do grillowa-
nia. Wszystkie są atrakcyjne wizualnie, a przy tym niesamo-
wicie praktyczne. 

Zapraszamy do Ogrodów Wystawowych 
Libet Design przez cały rok!

Ogród Libet Design w Łodzi 
ul. J. Andrzejewskiej 7 
(czynny w godzinach pracy magazynu)

Ogród Libet Design w Libiążu 
ul. Krakowska 52 
(czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu)

 Ogród Libet Design Libiąż

Ogrody inspiracji
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Możliwość układania na wspornikach

 Opcja ta pozwala na układanie tarasu „na sucho” oraz 
otrzymanie szerszej przestrzeni między płytami. Więcej 
o tej metodzie na str. 162.

COLOR
MIX

Colormix

 Powierzchnie niepowtarzalne, mieniące się intrygującymi 
melanżami kolorystycznymi.

Kamień naturalny 

 Produkty wykonane z naturalnego kamienia.

Konieczność zachowania odstępów między płytami

 Układając płyty wet-cast konieczne jest zachowanie odpo-
wiednich odstępów między nimi (7-15mm). Nie stosowanie 
się do tej zasady może skutkować odpryskami, wyszczer-
bieniami czy pęknięciami podczas eksploatacji.

Produkt barwiony w masie

 Kostki barwione nie tylko na warstwie wierzchniej, ale 
w całej objętości, dzięki czemu możliwe jest eksponowanie 
wszystkich ich boków, nie tracąc przy tym na walorach es-
tetycznych. Idealnie nadają się np. do budowania murków.

Mika

Powierzchnie z dodatkiem szlachetnej, połyskującej miki 
intrygująco mienią się w promieniach słońca.

SYSTEM
MAXIMA

System Maxima

 Produkty wchodzące w skład Systemu Maxima charaktery-
zuje zbliżona struktura, kolorystyka i faktura, dzięki czemu 
idealnie się uzupełniają, tworząc spójną linię stylistyczną. 
Więcej informacji na str. 28.

MONO
COLOR

Monocolor

Powierzchnie jednokolorowe, w nowoczesnych, kontrasto-
wych barwach.

Produkty splitowane 

 Specjalna technologia łamania pozwala na uzyskanie 
wyjątkowej faktury na wszystkich lub wybranych bokach 
danego elementu. Uzyskany efekt przypomina naturalne 
rozwiązania, co podkreśla nierównomierna struktura.

PPS PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprze-
daży Libet. Adresy na stronie www.libet.pl/gdzie-kupic.

Produkt pakowany w Big Bag

 Produkty w standardzie pakowane w Big Bag, na zamó-
wienie dostarczane na palecie. W większości niewielkie 
elementy Antico.

ALS
System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpie-
czający kostkę przed plamami i wykwitami. Więcej infor-
macji na str. 44.

LEGENDA
Odporność na warunki atmosferyczne

 Odpowiednia technologia produkcji, wysokiej jakości ma-
teriały oraz dodatkowe zabezpieczenia sprawiają, że pro-
dukty są odporne na skrajne warunki atmosferyczne.

ASPERO
Aspero

 Powierzchnie śrutowano-szczotkowane, charakteryzujące 
się lekko chropowatą, ale niezwykle bezpieczną na-
wierzchnią.

Zasada 30/70

 W ogólnym rozrachunku tylko 30% kosztów inwestycji to 
cena materiału nawierzchniowego. Różnica między pro-
duktami Premium i Standard w ogólnym budżecie jest na-
prawdę niewielka. Więcej informacji na str. 14.

ANTICO
Antico

 Powierzchnie postarzane, doskonale pasujące do rustykal-
nych i stylizowanych aranżacji, ale również tych nowocze-
snych, jako złagodzenie prostych form surowego betonu.

System kostek

 Kolekcja kilku elementów w różnych rozmiarach i/lub 
kształtach sprzedawana w mieszanym komplecie.

ELEGANTE
Elegante

 Powierzchnie płukane, ukazujące piękną fakturę i kolorysty-
kę naturalnych, szlachetnych kruszyw.

Konieczność układania zgodnie z zasadą 3 palet

 Zasada dotycząca głównie kostek z grupy Colormix – mie-
szanie kostek z minimum 3 palet zapewnia najlepszy efekt 
wizualny, pozwala na uniknięcie plam kolorystycznych. 
Więcej informacji na str. 46.

Beton architektoniczny

 Beton w nowym wydaniu pozwala na tworzenie orygi-
nalnych, designerskich elementów małej architektury – 
estetycznych i funkcjonalnych zarazem.

Idealne do łuków, kół i/lub wzorów

 Produkty, które dzięki swoim kształtom doskonale nadają 
się do budowania skomplikowanych wzorów opartych 
na półokrągłych liniach.

Wet-Cast

 Specjalna technologia produkcji pozwoliła na uzyskanie 
naturalnych barw i faktur odwzorowujących prawdziwe 
skały. Stylistyka płyt tarasowych nawiązuje do architektury 
śródziemnomorskiej. Więcej informacji na str. 132.

ECO

 Produkty ekologiczne, które dzięki ażurowej formie tworzą 
powierzchnię biologicznie czynną, zapewniającą odpływ 
wody do gruntu i swobodną wegetację roślin. Więcej 
o produktach ECO na str. 24.

Konieczna impregnacja

 Impregnacja zabezpiecza powierzchnię przed bru-
dem i trwałymi plamami. Szczególnie zalecana jest do 
płyt wet-cast z linii Libet Impressio. Więcej informacji  
na str. 166.

COLOR
FLEX

Color Flex

 Specjalna technologia barwienia pozwalająca na uzyska-
nie pełnej palety odcieni na powierzchni jednego elemen-
tu. Nie wymaga stosowania zasady mieszania z 3 palet, 
ale w celu uzyskania pożądanej estetyki zaleca się miesza-
nie przynajmniej z warstwy.

Zalecana impregnacja jasnych kolorów

 Impregnacja jasnych kolorów pozwala zachować ich blask 
na długo, zabezpiecza przed brudem i plamami. Dla ciem-
nych kolorów z danej grupy impregnacja nie jest zalecana.
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DECCO 
KOSTKA W WERSJI 
PREMIUM

Libet Decco to najwyższej jakości kostki brukowe z segmen-
tu Premium. Oferta podzielona jest na pięć kolekcji o zróżni-
cowanych walorach estetycznych wynikających z procesu 
obróbki. Kostki z grup Aspero, Antico, Monocolor (nowość 
2015), Elegante i Colormix różnią się zarówno kształtem, 
kolorystyką, jak i fakturą. Szeroki wachlarz wzorów zapew-
nia bogate możliwości aranżacyjne.
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Nawierzchnia wokół domu, podobnie jak ogród, w który została 
wkomponowana, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, dzięki której po-
zostanie świeża, elegancka i estetyczna. Ścieżki i tarasy na zewnątrz 
zachowują się podobnie jak podłoga w domu – czasem należy je 
po prostu umyć. Od stopnia nasiąkliwości nawierzchni zależy, jak bar-
dzo jest ona podatna na trwałe zabrudzenia. W celu dodatkowego 
ograniczenia nasiąkliwości kostki brukowej – i tym samym ułatwienia jej 
pielęgnacji – stosuje się różnego rodzaju impregnaty powierzchniowe.  
Ich działanie jest skuteczne, jednak z czasem impregnat ulega wypłu-
kaniu – wówczas należy nawierzchnię ponownie zabezpieczyć. Wy-
bierając materiały na nawierzchnię musimy mieć pewność, że ułożone 
z nich podłoże przetrwa wiele lat, nawet przy niesprzyjających warun-
kach atmosferycznych i intensywnym użytkowaniu. Produkty wysokiej 
jakości posiadają wyjątkowe parametry, które pozwalają na długo za-
chować kolor, kształt oraz strukturę materiału, dzięki czemu nawierzch-
nia nie traci na estetyce i funkcjonalności.

Zaawansowana technologia ALS (Anti Liquid System) jest standardo-
wym rozwiązaniem stosowanym w grupie szlachetnych kostek bruko-
wych Libet Decco. To unikalny system uszczelniania kostki od wewnątrz 
już w procesie produkcji. ALS czterokrotnie zmniejsza przepuszczalność 
dla wody. Zabezpiecza przed odbarwieniami i blaknięciem. Utrudnia 
przenikanie cieczy przez wierzchnią warstwę kostki, dzięki czemu 
znacznie blokuje powstawanie trwałych plam, wykwitów i zazielenień. 
Dodatkowo efekt ochronny wzmacnia zjawisko „odpychania” wody 
lub innych płynów od powierzchni kostki. Dzięki temu powierzchnię 
chronioną systemem ALS łatwiej utrzymać w czystości, zachowując jej 
oryginalny kolor, by na długo pozostawała jak nowa

ALS (Anti Liquid System), zastosowany w szlachetnych kostkach brukowych Libet Decco, to nowoczesna technologia uszczel-
niająca kostki od wewnątrz już w procesie produkcji. ALS czterokrotnie zmniejsza nasiąkliwość powierzchni, zabezpieczając 
ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Redukując przepływ płynów, ogranicza powstawanie plam, wykwitów i zazie-
lenień. Dzięki temu powierzchnię chronioną systemem ALS łatwiej utrzymać w czystości, zachowując jej oryginalny kolor, by 
na długo pozostawała jak nowa.

kawa

herbata

wino

herbata

bez.ALS

bez.ALS

bez.ALS

wino

ochrona przed warunkami atmosferycznymi

ochrona przed wrastaniem porostów

ochrona przed plamami

trwałość kolorów

ograniczenie wykwitów

ALS
ANTI 
LIQUID
SYSTEM
OCHRONA NAWIERZCHNI

bez.ALS
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I ESTETYCZNA 
NAWIERZCHNIA 
NA LATA - 5	ZASAD

Brukowane nawierzchnie stanowią za-
równo użytkowy, jak i estetyczny element 
przestrzeni. Adekwatnie zaprojektowany 
wzór oraz harmonijnie dobrana kolory-
styka płynnie wpiszą się w aranżację 
ogrodu i uwypuklą jej atuty. Aby jednak 
nawierzchnie z kostek brukowych czy płyt 
tarasowych prezentowały się efektownie 
oraz funkcjonowały bezawaryjnie przez 
długi czas należy wybierać materiały do-
brej jakości, przestrzegać zasad ich mon-
tażu, a poszczególne etapy wykonywać 
z dbałością o detale. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na kwestie przedstawione 
poniżej. 

ZASADA	NR	1	
ROBOTA.DLA.
FACHOWCA

Prawidłowo, zgodnie ze sztuką brukar-
ską, wykonana nawierzchnia to podsta-
wa jej długiego użytkowania. Błędy po-
pełnione na etapie układania często są 
trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do 
usunięcia. Zawsze też wiążą się ze stre-
sem właścicieli oraz niemałymi kosztami. 

Dlatego ułożenie nawierzchni wokół 
domu wygodnie i bezpiecznie jest zlecić 
profesjonalnej ekipie wykonawczej. Wie-
dza, umiejętności oraz doświadczenie jej 
pracowników będą najlepszą gwarancją 
sprawnie i przede wszystkim właściwie 
oraz dokładnie wykonanej usługi. Libet 
rekomenduje firmy brukarskie, które mogą 
pochwalić się Certyfikatem Autoryzowa-
nej Firmy Brukarskiej Libet. Taki dokument 
potwierdza bowiem, że pracownicy prze-
szli szkolenia teoretyczne i praktyczne 
przeprowadzone przez ekspertów Libet, 
a także mają doświadczenie w wykony-
waniu nawierzchni z naszych produktów. 

ZASADA	NR	2		
ZASADA.3.PALET.
I.1.PARTII

Stosowanie zasady 3 palet pozwoli unik-
nąć widocznych różnic kolorystycznych 
przy układaniu nawierzchni z produktów 
grupy Colormix, a tym samym pomoże 
w uzyskaniu równomiernego rozłoże-
nia melanży kolorystycznych na całej 
nawierzchni. Polega ona na losowym 
pobieraniu kostek jednocześnie z trzech 
palet - najlepiej tak dobranych, by repre-
zentowały odmienną gamę kolorystyczną 
- przy jednoczesnym wybieraniu kostek 
w pionie a nie warstwami.

Technologia produkcji kostek z grupy 
Colormix, której efektem jest charaktery-
styczne, spontaniczne rozłożenie kolo-
rów odwzorowujące naturę sprawia, że 
między paletami tego samego produktu 
mogą wystąpić znaczne różnice kolory-
styczne wynikające z przewagi jednego 
z wykorzystanych barwników. Wówczas, 
układając warstwę za warstwą z jednej 

ce mineralne, takie jak piasek, cement 
i różnorodne kruszywa, których odcie-
nie mogą nieznacznie się różnić. Ma to 
wpływ na ostateczną barwę produktu 
i powoduje, że kolory kostek z różnych se-
rii produkcyjnych nie są identyczne. Zasa-
da ta dotyczy nie tylko produktów z grupy 
Colormix, ale praktycznie wszystkich ma-
teriałów nawierzchniowych.

ZASADA	NR	3		
ODPOWIEDNIE..
FUGOWANIE.

Ważnym etapem prac wykonawczych, 
z punktu widzenia trwałości i estetyki bru-
kowanych nawierzchni, jest spoinowanie 
(fugowanie). Spoina jest elementem, któ-
ry m.in. zapewnia stabilność kostek i płyt 
oraz współpracuje przy przenoszeniu 
obciążeń. Przy układaniu nawierzchni na-
leży zachować równe odstępy (fugi) mię-
dzy kostkami – w przypadku chodników, 
alejek, tarasów itp. wynoszą one 2-3 mm, 
podjazdów, wjazdów, nawierzchni dro-
gowych 3-5 mm, a między płytami taraso-
wymi – 7-15 mm. Nie zachowanie tych dy-
stansów skutkuje zbyt ciasnym ułożeniem 
nawierzchni, co w trakcie użytkowania 

.Poprawne.układanie.kostek

.Niewłaściwe.układanie.kostek

może doprowadzić do wyszczerbień czy 
odprysków. Do wypełnienia fug, w zależ-
ności od technologii układania, używa 
się drobnego piasku płukanego albo fugi 
żywicznej. Granulacja piasku nie powin-
na być większa niż 0-2 mm, powinien on 
być suchy i pozbawiony domieszek gliny 
oraz zabrudzeń. Fuga żywiczna jest wy-
godnym materiałem wykończeniowym 
i sprawdza się na nawierzchniach o nie-
wielkim obciążeniu ruchem. 

ZASADA	NR	4
PRZECZEKAĆ.BIAŁE.
WYKWITY

Osady wapienne w postaci białych wy-
kwitów na nawierzchni z betonowych 
kostek są zjawiskiem naturalnym. Z reguły 
jest to efekt procesów fizykochemicznych 
zachodzących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia w zmiennych wa-
runkach atmosferycznych. Niekiedy jed-
nak mogą wystąpić na skutek nieprawi-
dłowo wykonanej podbudowy. Wykwity 
są jedynie czasowym obniżeniem estety-
ki, nie niszczą nawierzchni i nie wpływają 
na jej eksploatację. Pojawiają się krótko 
po wybrukowaniu, a ich samolikwidacja 
następuje po kilku miesiącach (w zależ-
ności od intensywności użytkowania oraz 
warunków wodno-gruntowych proces ten 
może zachodzić od kilku do kilkunastu 
miesięcy po ułożeniu). 

Wykwity można też próbować usunąć 
metodą mechaniczną – piaskowaniem 
lub/i szlifowaniem powierzchni kostek, 
albo metodą chemiczną – ługowaniem 
niskoprocentowymi roztworami kwasów 
nieorganicznych i organicznych (np. 1-2% 
roztworem kwasów solnego, octowego 
lub mrówkowego). Ługowanie można 
wykonać poprzez kilkukrotne zmywanie 
fragmentów nawierzchni z wykwitami 
albo poprzez ułożenie na nich i pozo-
stawienie na kilka godzin kompresu ze 
szmat nawilżonych roztworem ługującym. 
Należy przy tym pamiętać o bieżącym 
sprawdzaniu stanu nawierzchni pod kom-
presem w celu kontroli przebiegu całego 
procesu. Zbyt mocno nawilżony materiał, 
nierównomierne jego przyleganie, bądź 
zbyt długi czas ługowania mogą dopro-
wadzić do uszkodzenia kostek. Decydu-
jąc się na taką metodą należy najpierw 
wykonać próbę na mniejszej powierzchni, 
najlepiej w miejscu, które na co dzień nie 
jest eksponowane. Na koniec nawierzch-
nię należy dokładne umyć dużą ilością 
wody z detergentami. Trzeba jednak 
pamiętać, że skuteczność zarówno me-
tody mechanicznej, jak i chemicznej nie 
zawsze jest zadowalająca i nie są one 
obojętne dla betonu. 

palety niemal na pewno powstaną 
wyraźnie odcinające się różnice ko-
lorystyczne na ułożonej nawierzchni. 
W celu uniknięcia tego efektu należy 
- jeszcze przed rozpoczęciem prac 
brukarskich – wybrać min. 3 palety 
najbardziej różniące się kolorami. 
Układając jednocześnie z kilku wyse-
lekcjonowanych palet, a także dobie-
rając kostki w pionie a nie warstwa-
mi, uzyskamy równomierny rozkład 
barw, który jest charakterystyczny dla 
tej grupy produktowej i stanowi o jej 
niezwykłych walorach estetycznych. 

Rekomendujemy ponadto, aby wy-
korzystywane produkty pochodziły 
z jednego zakładu i najlepiej tej 
samej partii. Niejednorodność kolo-
rystyczna jest naturalną właściwo-
ścią betonowych kostek brukowych. 
Do ich produkcji używane są surow-

ZASADA	NR	5		
CZYSTOŚĆ.NA.CO.
DZIEŃ

Nawierzchnie z kostek brukowych i płyt 
tarasowych nie wymagają specjalnych 
zabiegów konserwacyjnych (wyjątek 
stanowi impregnacja płyt tarasowych, 
o której więcej przeczytać można 
na str. 166-167). Jednak trzeba o nie 
dbać i nie dopuszczać do trwałych za-
nieczyszczeń czy uszkodzeń. Pielęgnacja 
tarasu, ścieżek czy podjazdów polega 
na regularnym ich zamiataniu, a w razie 
potrzeby zmywaniu wodą, jak również 
regularnym usuwaniu roślin przerastają-
cych między kostkami i uzupełnianiu fug 
z piasku. Do mycia można użyć myjki 
ciśnieniowej ze specjalną przystawką ro-
tacyjną. W przypadku plam, np. z oleju 
czy innych substancji, warto zastosować 

mieszankę wody i płynu do mycia na-
czyń (w proporcji jedna część płynu i trzy 
części wody). Po naniesieniu na plamę 
należy ją pozostawić na min. godzinę, 
a następnie delikatnie spłukać i wytrzeć. 
Nie polecamy stosowania chemicznych 
środków przeznaczonych do czyszcze-
nia powierzchni kostki brukowej. Nigdy 
bowiem nie możemy przewidzieć czy 
np. pod wpływem substancji zawartych 
w preparacie kostka nie odbarwi się. 
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ASPERO 
POWIERZCHNIE ŚRUTO-
WANO-SZCZOTKOWANE
Kostki z grupy Aspero charakteryzuje chropowata powierzchnia 
oraz zróżnicowana, elegancka kolorystyka. Efekt ten jest zasługą 
nowoczesnych technologii obróbki, czyli śrutowania i szczotko-
wania, a także barwienia w systemie Color Flex. Niejednorodna 
faktura sprawia, że na kostkach niemal nie widać zabrudzeń. 
Wykorzystanie szlachetnych kruszyw natomiast wpływa na wa-
lory estetyczne, dodając całości ekskluzywnej nuty.
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

Kostki Imola to funkcjonalność i piękno w jednym. Śrutowano-szczotkowana powierzchnia zapewnia charakterystyczną chropowatość, która jest 
komfortowa w użytkowaniu, a przy tym niezwykle estetyczna. Melanż kolorystyczny uzyskany w technologii Color Flex nadaje jej elegancji, którą 
podkreśla dostępna paleta kolorów. Na kostkach prawie nie widać śladów użytkowania, co czyni je niezwykle praktycznymi.

DOSTĘPNE KOLORY

jasnoszary 
COLOR FLEX

ciemnoszary  
COLOR FLEX

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 7,2 997 6 10
jasnoszary  

ciemnoszary

ASPERO COLOR
FLEX

VIA	TRIO	

str. 52

KRAVENTO	
GRANDE

str. 200

STOPIEŃ	
SCHODOWY	
SPLIT

str. 194

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 

DECCO \ ASPERO \ Imola

WYMIARY

IMOLA..jasnoszary

KOSTKA W WERSJI MAXI

IMOLA

21,9 cm

43,9 cm

32,9 cm

54,9 cm

6 cm

6 cm

 32,9 cm

 32,9 cm
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

TRZY WYMIARY ESTETYKI

VIA TRIO

Via Trio to system trzech prostokątnych kostek, które dobrze sprawdzą się zarówno na tarasach, ścieżkach, podjazdach, jak również w przestrzeni 
publicznej. Połączenie ponadczasowej estetyki z wytrzymałością sprawia, że nawierzchnia jest nie tylko elegancka, ale również funkcjonalna. 
Geometryczne kształty, optymalne rozmiary oraz doskonałe dopasowanie elementów pozwalają tworzyć spójną kompozycję nawierzchni, której 
stylistyka pasuje zarówno do nowoczesnego, jak i klasycznego otoczenia. Delikatnie szorstka powierzchnia oraz niefazowane krawędzie podwyż-
szają komfort użytkowania.

jasnoszary 
COLOR FLEX

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 6,08 1120 12 8
jasnoszary  

ciemnoszary

ASPERO COLOR
FLEX

ciemnoszary 
COLOR FLEX

DOSTĘPNE KOLORY

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

VIA	TRIO

str. 110

KRAVENTO	
ALTO	

str. 198

ATRIO

str. 58

DECCO \ ASPERO \ Via Trio

WYMIARY

VIA.TRIO..jasnoszary

8 cm

8 cm

45 cm

27 cm 36 cm

 18 cm

 18 cm
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ANTICO 
POWIERZCHNIE  
POSTARZANE

Grupa Antico to odpowiedź na potrzeby osób, które cenią 
ponadczasową, klasyczną stylistykę, lubią otaczać się przed-
miotami przypominającymi minione dekady lub odnajdują się 
w łączeniu różnorodnych klimatów. Stylizowane, szlachetne 
kostki Antico swój wyjątkowy charakter zyskują w procesie 
postarzania. W ofercie znajdziemy zarówno duże formaty, 
jak i te mniejsze, które mogą tworzyć spójne, skomplikowa-
ne wzory lub być doskonałym uzupełnieniem dla większych 
kostek bądź płyt tarasowych. Szeroki wachlarz kolorystyczny 
pozwala dopasować kostkę do wielu różnych stylizacji. 
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

KRAVENTO	
GRANDE

str. 200

PEPITO	

str. 98

STOPIEŃ	
SCHODOWY	
SPLIT	

str. 194

WYMIARY

KLASA SAMA W SOBIE

DURANGO

System czterech kostek Durango pozwala stworzyć oryginalną nawierzchnię, przypominającą fakturą postarzany kamień. Głęboka i zróżnicowana 
kolorystyka oraz duży format doskonale podkreślą urok zabytkowych obiektów, rustykalnych aranżacji, ale też nowoczesnych stylizacji, przełamując 
nieco ich surowy charakter. Durango świetnie sprawdzi się na tarasach, szerokich alejach, jak również w przestrzeni miejskiej.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
7,2
lub

10,89

997
lub

1496

6 
lub
9

10

karmelowo-szary
srebrno-szary 

bazaltowo-szary
piaskowo-beżowy

torfowy brąz

DOSTĘPNE KOLORY

srebrno-szary 
COLOR FLEX

piaskowo-beżowy 
COLOR FLEX

karmelowo-szary 
COLOR FLEX

bazaltowo-szary 
COLOR FLEX

torfowy brąz 
COLOR FLEX 

DECCO \ ANTICO \ Durango

DURANGO..piaskowo-beżowy

projekt: Libet
wykonanie: KGBruk Karol Trzęsała, Stawiszyn

N

N

COLOR
FLEXANTICO

54,9 cm43,9 cm

21,9 cm 32,9 cm

6 cm

6 cm

 32,9 cm

 32,9 cm
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str. 200

VERTIGO	

str. 84

MAXIMA	
GRANDE

str. 134

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

stalowo-szary 
COLOR FLEX

piaskowo-beżowy 
COLOR FLEX

torfowy brąz 
COLOR FLEX

STYLIZOWANA GEOMETRIA

ATRIO

Szlachetne kostki Atrio to system trzech prostokątów o optymalnych rozmiarach, które pozwalają tworzyć piękne, stylizowane nawierzchnie. Dobrze 
zaprezentują się zarówno w klasycznych aranżacjach, jak i wokół nowoczesnych budynków. Idealnie komponują się z zielenią, cegłą i drewnem, 
a ich kolorystyka wydobywa piękno otoczenia, akcentując jednocześnie wybrane strefy. Ich wytrzymałość oraz odporność na warunki atmosferyczne 
sprawia, że świetnie sprawdzają się np. na podjazdach, które dzięki nim stanowią również estetyczną ozdobę posesji.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8
6,08 
lub 

7,78

1120 
lub 

1426

12 
lub 
15

8
stalowo-szary

piaskowo-beżowy
torfowy brąz

DECCO \ ANTICO \ Atrio

ATRIO..piaskowo-beżowy,.torfowy.brąz

ANTICO COLOR
FLEX

27 cm
36 cm

45 cm

8 cm

8 cm

 18 cm

 18 cm
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VIA	TRIO	

str. 110

KRAVENTO	
GRANDE	

str. 200
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bazaltowy grafit

piaskowo-beżowy

PODRÓŻ W CZASIE

MERANO

O wyjątkowości kostek Merano świadczą ich walory estetyczne oraz funkcjonalne. Siedem kostek o zróżnicowanych, ale pasujących do siebie wy-
miarach tworzy system, który sprawdzi się w wielu odmiennych aranżacjach. Mniejsze kostki pozwolą budować łukowe alejki, natomiast w połącze-
niu z większymi elementami stworzą ciekawe układy np. na tarasach. Stylizowana powierzchnia podkreśli piękno otoczenia, współgrając doskonale 
z bujną roślinnością, rattanowymi meblami czy skalniakami. 

grubość [cm]
m2 / paleta /  

big bag
waga palety /  
big bag [kg]

szt. / warstwa liczba warstw szt. / big bag dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10 490

alabastrowa biel
bazaltowy grafit

piaskowo-beżowy  
torfowy brąz

DECCO \ ANTICO \ Merano

MERANO..piaskowo-beżowy
KRAVENTO.GRANDE..piaskowo-beżowy.str. 200
ROMANO..piaskowo-beżowy,.torfowy.brąz.str. 62

ANTICO COLOR
MIX

alabastrowa biel 

N

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

torfowy brąz 

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm

15,7 cm

19,2 cm 20,9 cm

17,4 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

 13,9 cm
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MERANO	

str. 60

TOSCANIA	
KOŁO
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bazaltowy grafit

piaskowo-beżowytorfowy brąz 

UNIWERSALNA KLASYKA

ROMANO

System stylizowanych kostek Romano to pięć trapezowych elementów, które doskonale sprawdzą się w zróżnicowanych projektach aranżacji na-
wierzchni – także w terenie o nieregularnej rzeźbie. Postarzane kostki pozwalają na tworzenie różnorodnych wzorów – to gratka dla amatorów 
skomplikowanych dekorów, łuków, kół czy okręgów. Charakterystyczna faktura w retro klimacie doskonale podkreśli stylistykę zabytkowych obiektów, 
ale równie dobrze przełamie nowoczesne aranżacje. Kostki Romano świetnie sprawdzają się także jako uzupełnienie większych formatów.

grubość [cm]
m2 / paleta / 

 big bag
waga palety / 
 big bag [kg]

szt. / warstwa liczba warstw szt. / big bag dostępne kolory

6 9,71 1336 130 10 1300

srebrno-szary
bazaltowy grafit

piaskowo-beżowy 
torfowy brąz

DECCO \ ANTICO \ Romano

ROMANO..torfowy.brąz
KRAVENTO.BASSO..piaskowo-beżowy.str. 202

COLOR
MIXANTICO

srebrno-szary

N

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

5,3 cm

7,3 cm

9,3 cm

7 cm

11 cm

9 cm

6,3 cm

8,3 cm

8 cm

10 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 9 cm

 9 cm

 9 cm
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ROMANO

str. 62

KRAVENTO	
BASSO

str. 202

PICCOLA

str. 114

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

torfowy brąz

piaskowo-beżowy

KLIMATYCZNA PROSTOTA

NATULIT

Gratka dla osób poszukujących stylizowanej kostki do zadań specjalnych. Prostokątna kostka Natulit, dzięki wyjątkowej trwałości, świetnie sprawdzi 
się na mocno eksploatowanych nawierzchniach, takich jak podjazdy, ale równie dobrze może zdobić alejki czy ogrodowe ścieżki. Ciepłe barwy 
w połączeniu z postarzaną fakturą pięknie podkreślą stylistykę budynków, natomiast uniwersalny format będzie doskonale współgrał w innymi ele-
mentami otoczenia.

grubość [cm]
m2 / paleta / 

 big bag
waga palety / 
 big bag [kg]

szt. / warstwa liczba warstw szt. / big bag dostępne kolory

7 8 1337 28 8 224
piaskowo-beżowy 

torfowy brąz

DECCO \ ANTICO \ Natulit

NATULIT..torfowy.brąz.
ROMANO..piaskowo-bęzowy,.torfowy.brąz.str. 62

ANTICO COLOR
MIX

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 

20,8 cm

7 cm

 17,3 cm



DECCO \ ELEGANTE

EL
EG

A
N

TE

ELEGANTE 
POWIERZCHNIE PŁUKANE

Kolekcja kostek Elegante to propozycja dla osób, które do-
ceniają wyrafinowane i eleganckie rozwiązania. Charak-
terystyczna powierzchnia, mieniąca się różnymi barwami, 
uzyskiwana jest w technologii płukania. Wysokiej jakości, 
szlachetne kruszywa nadają całej nawierzchni wysublimo-
wanego wyglądu. Szeroka oferta kolorystyczna natomiast 
pozwala na tworzenie zróżnicowanych kompozycji, które 
będą stanowiły piękne tło dla niemal każdej posesji – bez 
względu na styl, w której została urządzona.

ELEGANTE	 66
Quadra .............................................................................. 68
Akropol .............................................................................. 70
Piccola ............................................................................... 72

66 67
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str. 192
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PROSTA ELEGANCJA

QUADRA

Geometryczne, regularne kształty podkreślone przez szlachetne kruszywa to kwintesencja elegancji w wydaniu kostek Quadra. Możliwość two-
rzenia zróżnicowanych kolorystycznie układów pozwala na projektowanie niepowtarzalnych powierzchni, a także wydzielanie określonych stref 
– zarówno w ogrodzie, na tarasie, jak również w przestrzeni miejskiej. Co ważne – każdy rozmiar dostępny jest osobno. W tym roku kostki Quadra 
dostępne są w nowej grubości – 6 cm. 

grubość [cm] wymiary [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
20 x 20

12 1645
30

10
nero

bianco carrara
solaro
granito

20 x 30 20

8
20 x 20

9,6 1753
30

8
20 x 30 20

DECCO \ ELEGANTE \ Quadra

QUADRA..bianco.carrara

ELEGANTE

granito

solaro

nero

bianco carrara

NOWOŚĆ

Produkt dostępny na zamówienie

projekt: Libet 
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory

20 cm

30 cm

6 cm

6 cm

 20 cm

 20 cm
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ELEGANTE
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AKROPOL	
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GEOMETRYCZNA KLASYKA

AKROPOL

Akropol to system siedmiu kostek, które dzięki zróżnicowanym, a przy tym pasującym do siebie rozmiarom pozwalaja na tworzenie wielu skompli-
kowanych układów. Bogata oferta kolorystyczna pomaga w tworzeniu ciekawych kompozycji, które wpiszą się tak w klasyczne, jak i nowoczesne 
otoczenie. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10

tramonto 
bianco carrara 

granito 
nero 

solaro 
bronzo

DECCO \ ELEGANTE \ Akropol

AKROPOL..bianco.carrara,.nero

granito nero

bronzo

bianco carraratramonto

Produkt dostępny na zamówienie

ELEGANTE
solaro

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm

15,7 cm

19,2 cm 20,9 cm

17,4 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

 13,9 cm
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str. 68

STOPIEŃ	
SCHODOWY	
SPLIT

str. 194

PALLADIO	

str. 208
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PONADCZASOWE ROZWIĄZANIE

PICCOLA

Trapezowy kształt kostek dostępnych w systemie Piccola pozwala na tworzenie zarówno prostych, symetrycznych nawierzchni, jak i skomplikowanych 
wzorów czy układów. Bogata kolorystyka natomiast pomaga w projektowaniu bajecznych wręcz kompozycji, których estetykę podkreślają szlachet-
ne kruszywa. Piccola dobrze sprawdza się zarówno w przydomowych ogródkach, na parkowych alejkach, jak i w innych miejscach – bez względu 
na ich powierzchnię.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
8,74 
lub 

9,71

1205 
lub 

1336

117 
lub 

130
10

bianco carrara 
granito 
nero 

solaro 
tramonto 
bronzo

DECCO \ ELEGANTE \ Piccola

PICCOLA..bronzo,.solaro

granito nero

bronzo

bianco carraratramonto

ELEGANTE
solaro

Produkt dostępny na zamówienie

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek

5,3 cm

7,3 cm

9,3 cm

7 cm

11 cm

9 cm

6,3 cm

8,3 cm

8 cm

10 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 9 cm

 9 cm

 9 cm



DECCO \ MONOCOLOR

M
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O
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R

MONOCOLOR 
POWIERZCHNIE  
JEDNOKOLOROWE

Produkty z nowej grupy Monocolor to odpowiedź na potrzeby osób po-
szukujących modnych, stylowych, a przy tym funkcjonalnych i estetycznych 
produktów. Czysta forma surowego betonu nabiera nowego wymiaru. Kon-
trastowe, zdecydowane barwy – antracyt i biel – pozwalają na kreowanie 
nowoczesnych nawierzchni, wydzielanie stref, tworzenie niepowtarzalnych 
kombinacji. W wersji Monocolor znajdziemy zarówno dobrze znane kształ-
ty, jak i zupełnie nowe propozycje. 

MONOCOLOR	 74
Innovatio ............................................................................ 76
Pepito ................................................................................. 78
Cadena ECO .................................................................. 80
Vertigo Lungo ................................................................... 82
Vertigo................................................................................ 84
Stream Line ........................................................................ 86
Iberia .................................................................................. 88
Stone Road ....................................................................... 90
Quadra .............................................................................. 92
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str. 92
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INDUSTRIALNE OTOCZENIE

INNOVATIO

Płyta o strukturze szczotkowanego betonu to połączenie nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Doskonale podkreśli stylistykę modernistycznych 
brył, jak również eklektycznych kompozycji. Sprawdzi się zarówno na ścieżkach, tarasach, jak i w przestrzeni miejskiej. Dostępna w dwóch kontra-
stowych kolorach, które pozwalają na tworzenie intrygujących aranżacji nawierzchni.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 6,4 1177 5 8
pergaminowa biel

antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Innovatio

INNOVATIO..pergaminowa.biel
GRYS..nero.carbone..str. 252

antracytowy

pergaminowa biel

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/gdzie-kupic

PPS

80 cm

8 cm

 20 cm
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VIA	TRIO
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KOMPLEMENTARNE ROZWIĄZANIE

PEPITO

Filigranowe Pepito to doskonała alternatywa dla granitowych kostek. Świetnie komponuje się z innymi produktami Libet. Może być stosowana jako 
uzupełnienie dla wielkoformatowych płyt, ale równie dobrze prezentuje się samodzielnie, tworząc niebanalną, subtelną w odbiorze nawierzchnię. 
Kontrastowa kolorystyka natomiast pozwala na wydzielanie stref, jak również tworzenie ciekawych, geometrycznych wzorów.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,64 1581 108 8 antracytowy

PEPITO..antracytowy
MERANO..alabastrowa.biel.str. 60
MAXIMA.GRANDE..popielaty.str. 134
GRYS..nero.carbone.str. 252

antracytowy

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

DECCO \ MONOCOLOR \ Pepito

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/gdzie-kupic

PPS

10 cm

8 cm

 10 cm
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EKO-DESIGN

CADENA ECO

Cztery elementy, na pierwszy rzut oka zupełnie różne, w rzeczywistości doskonale ze sobą współgrają. Innowacyjny, organiczny kształt ożywia 
otoczenie domu, tworząc ciekawą wizualnie nawierzchnię, bądź luźne ścieżki o nieregularnym kształcie, rozrzucone w trawie. Całość natomiast 
pozwala na zbudowanie ekologicznej przestrzeni – zarówno z wykorzystaniem ażurowych kostek, jak i pełnych elementów. Autorami projektu są 
Jakub Pułka oraz prof. Jan Kukuła. Elementy nie są barwione w masie, dlatego nie nadają się do budowania murków.

element grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1

12

192 928 32

6

antracytowy

2 72 1163 12

3

8

256 1126 32

8

4 96 1369 12

DECCO \ MONOCOLOR \ Cadena ECO

CADENA.ECO..antracytowy
GRYS..bianco.bello.str. 252

antracytowy

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

17,5 cm

17,5 cm 53,1 cm

53,1 cm

8 cm

12 cm

 17,5 cm

 17,5 cm

Produkt dostępny na zamówienie

1

3

2

4
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EKOLOGIA W WERSJI MAXI

VERTIGO LUNGO

Kostka Vertigo Lungo to doskonałe uzupełnienie dla kwadratowej kostki Vertigo. Jej główną zaletą są duże odstępniki pozwalające na bezproblemo-
wy odpływ wody do gruntu. Z tego względu produkt zaliczany jest do kategorii ECO. Ponadto Vertigo Lungo swoim rozmiarem dobrze komponuje 
się z mniejszym, kwadratowym odpowiednikiem. Optymalna grubość natomiast zapewnia dobrą wytrzymałość, dzięki czemu sprawdzi się na pod-
jazdach czy parkingach.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 9,6 1513 10 8
pergaminowa biel

antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Vertigo Lungo

VERTIGO.LUNGO..antracytowy

antracytowy

pergaminowa biel

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

60 cm

8 cm

 20 cm
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WYTRZYMAŁY AŻUR

VERTIGO

Vertigo to odpowiedź na potrzeby osób, które poszukują połączenia nowoczesnego i prostego kształtu kostki z ekologicznym charakterem.  
Duże odstępniki, przy wypełnieniu przestrzeni ziemią, kamieniami bądź roślinnością, tworzą powierzchnię biologicznie czynną, a przy tym niezwykle 
estetyczną. Natomiast odpowiednia grubość wpływa na optymalną wytrzymałość, dzięki czemu Vertigo sprawdzi się zarówno na ciągach pieszych, 
jak i w przypadku ruchu kołowego na parkingu czy podjeździe.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 9,6 1465 30 8
pergaminowa biel

antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Vertigo

VERTIGO..antracytowy

antracytowy

pergaminowa biel

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

20 cm

8 cm

 17 cm
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NATURALNE INSPIRACJE

STREAM LINE

Stream Line w wersji Monocolor to designerska kostka – zarówno w kontekście kształtu, jak i kolorystyki. Zdecydowany antracyt doskonale współgra 
z kolorystyką wypełnienia ażurowych przestrzeni – soczystą zielenią trawy, naturalnym grysem lub otoczakami. Nawierzchnia tworzy oryginalną, 
estetyczną kompozycję, a przy tym niezwykle wytrzymałe rozwiązanie, które sprawdzi się jako ozdoba otoczenia, nie tracąc swoich praktycznych 
walorów.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

10 32 889 4 8 antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Stream Line

STREAM.LINE..antracytowy

antracytowy

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

54,7 cm

10 cm

 32,7 cm
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FANTAZYJNE UKŁADY

IBERIA

Kostka Iberia to propozycja dla osób, które lubią kreatywne rozwiązania. Jej kształt pozwala na tworzenie wielu zróżnicowanych układów –  
od prostych, narzucających się rozwiązań, po oryginalne, ekologiczne kompozycje. Dzięki temu możemy stworzyć zarówno zwarte nawierzchnie, 
jak i ażurowe, które pozwalają na swobodny odpływ wody do gruntu (więcej na str. 27).

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 160 1161 20 8 antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Iberia

IBERIA..antracytowy
GRYS..bianco.bello.str. 252

NOWOŚĆ

antracytowy

MONO
COLOR

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

30 cm

8 cm

 20 cm

10 cm
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MAXIMA

str. 138

VIA	TRIO	

str. 110

PALISADA	
SPLIT

str. 206

WYMIARY

KLASYKA Z NOWOCZESNOŚCIĄ

STONE ROAD

System kostek Stone Road w wersji Monocolor to połączenie klasycznej faktury z nowoczesną kolorystyką. Charakterystyczny wzór odbity na wierz-
chu kostek przypomina staromiejski bruk, natomiast antracytowa barwa doskonale wpisuje się w minimalistyczne, surowe wręcz kompozycje. 
Zróżnicowane rozmiary kostek, wchodzących w skład systemu, pozwalają na tworzenie niecodziennych aranżacji.

DECCO \ MONOCOLOR \ Stone Road

STONE.ROAD..antracytowy
STONE.ROAD..szary.str. 266

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE KOLORY

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,21 1503 80 8 antracytowy

antracytowy

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

MONO
COLOR

24 cm

18 cm 21 cm

15 cm12 cm9 cm

8 cm

8 cm

8 cm

 8 cm

 8 cm

 8 cm
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MAXIMA	
TRIO	

str. 140

KRAVENTO	
ALTO	

str. 198

QUADRA	

str. 68

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

QUADRA

Quadra w wersji Monocolor to propozycja dla osób poszukujących prostych kształtów w jednokolorowej, a przy tym zdecydowanej wersji. Kostka 
o wymiarach 10 x10 cm może tworzyć geometryczne układy, jak również stanowić uzupełnienie innych kompozycji, np. stworzonych z dużych płyt 
tarasowych. Jej surowy charakter podkreśli nowoczesne aranżacje, ale równie dobrze wpisze się w eklektyczną stylistykę.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,64 1581 108 8
pergaminowa biel

antracytowy

DECCO \ MONOCOLOR \ Quadra

QUADRA..antracytowy
QUADRA..szary.str..268

antracytowy

pergaminowa biel

NOWOŚĆ

MONO
COLOR

10 cm

 10 cm

8 cm
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COLORMIX
POWIERZCHNIE  
NIEPOWTARZALNE

Kostki szlachetne z linii Colormix to zarówno szeroka paleta 
różnorodnych melanży kolorystycznych, jak i bogata oferta 
wzorów i rozmiarów. Cechy te sprawiają, że produkty z linii 
Colormix dają niemal nieograniczone możliwości aranżacji 
niebanalnych nawierzchni. Przy ich potencjale stworzymy 
modne i eleganckie wykończenie zarówno tarasu, ogrodu, 
podjazdu, jak i obiektów w przestrzeni publicznej. Odpo-
wiednio wykonana zabudowa – zgodnie z zasadą trzech 
palet – pozwoli uzyskać niepowtarzalne, efektowne kom-
pozycje.

94 95
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DECCO \ COLORMIX

COLORMIX	 94
Innovatio ............................................................................ 96
Pepito ................................................................................. 98
Vertigo Lungo .................................................................100
Stream Line ......................................................................102
Iberia ................................................................................104
Stone Road .....................................................................106
Imola ................................................................................108
Via Trio .............................................................................110
Akropol ............................................................................112
Piccola .............................................................................114
Nostalit ............................................................................116
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MAXIMA	
GRANDE	

str. 134

QUADRA	

str. 92

MONZA	
COLORMIX

str. 148

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

KOLOR I FAKTURA

INNOVATIO

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 6,4 1120 5 8 popielaty

DECCO \ COLORMIX \ Innovatio

INNOVATIO..popielaty

popielaty

NOWOŚĆ

COLOR
FLEX

COLOR
MIX

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/gdzie-kupic

PPS

Nowoczesna płyta o strukturze szczotkowanego betonu nada wyjątkowego charakteru aranżacjom w industrialnym, minimalistycznym stylu. Popielaty 
melanż uzyskany w technologii barwienia Color Flex podkreśli jej nietuzinkowy wyraz. Dobrze sprawdzi się na tarasach czy ścieżkach, jako pełna 
nawierzchnia bądź elementy porozrzucane wśród trawy.

80 cm

8 cm

 20 cm
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AKROPOL	

str. 112

IBERIA	

str. 104

MAXIMA	

str. 138

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

 KOLOROWE UZUPEŁNIENIE

PEPITO

Kostka Pepito w kolorach pastello i kasztanowym ożywi niejedną stylizację przydomowego otoczenia. Dobrze sprawdzi się jako element uzupeł-
niający dla większych kostek czy płyt, jak również w charakterze jednolitej, klasycznej nawierzchni. Jej kształt i ciepła kolorystyka pasują tak do 
tradycyjnych, retro, eklektycznych, jak i bardziej nowoczesnych aranżacji.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,64 1581 108 8
pastello
kasztan

DECCO \ COLORMIX \ Pepito

PEPITO..kasztan
MAXIMA.GRANDE..antracyt.str..134
MERANO..alabastrowa.biel.str..60
GRYS..nero.carbone.str..252

NOWOŚĆ

pastello

kasztan

COLOR
MIX

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/gdzie-kupic

PPS

10 cm

8 cm

 10 cm
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GRYSY	I	
OTOCZAKI

str. 252

VERTIGO	

str. 84

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

PROSTA EKOLOGIA

VERTIGO LUNGO

Ekologiczne nawierzchnie to nie tylko powszechnie znane ażury. Vertigo Lungo to dowód na to, iż proste, geometryczne kształty również mogą 
być ECO. Wszystko dzięki sporym odstępnikom, które pozwalają na bezproblemowe układanie nawierzchni z szerokimi fugami, które umożliwiają 
łatwy odpływ wody do gruntu. To również doskonałe uzupełnienie dla kwadratowej kostki Vertigo, dzięki któremu możemy tworzyć zróżnicowane, 
symetryczne układy.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 9,6 1513 10 8 popielaty

DECCO \ COLORMIX \ Vertigo Lungo

VERTIGO.LUNGO..popielaty

popielaty

NOWOŚĆ

COLOR
FLEX

COLOR
MIX

MAXIMA	

str. 138

60 cm

8 cm

 20 cm
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MONZA	
COLORMIX	

str. 148

PALISADA	
SPLIT

str. 206

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

DESIGN PRZEDE WSZYSTKIM

STREAM LINE

Płyta nawierzchniowa Stream Line to nowoczesne spojrzenie na temat betonowej nawierzchni. Jej opływowy, niemal pozbawiony ostrych kątów 
kształt odpowiada na potrzeby osób poszukujących estetycznego, oryginalnego wzornictwa, a przy tym funkcjonalnych rozwiązań najwyższej ja-
kości. Ażurowa forma doskonale współgra z zielenią, grysem czy piaskiem, umożliwiając swobodny odpływ wody do gruntu. Stream Line sprawdzi 
się zarówno jako estetyczna ozdoba, jak i praktyczna nawierzchnia alejek, podjazdów czy parkingów.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

10 32 889 4 8
pastello  

kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Stream Line

STREAM.LINE..kasztanowy

pastello

kasztanowy 

COLOR
MIX

GRYSY	I	
OTOCZAKI

str. 252

54,7 cm

10 cm

 32,7 cm
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PEPITO	

str. 98

GRYSY	I	
OTOCZAKI	

str. 252

KAMIEŃ	
OGRODOWY

str. 218

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

EKOLOGICZNE UKŁADANKI

IBERIA

Kostka Iberia to prawdziwa gratka dla amatorów rozwiązań o indywidualnym charakterze. Jej nowoczesny kształt jest nie tylko estetyczny i inno-
wacyjny, ale przede wszystkim funkcjonalny – pozwala bowiem na tworzenie wielu zróżnicowanych układów. Dzięki Iberii komponować można 
zupełnie zwarte nawierzchnie, ale też bardziej ekologiczne – o różnym procencie powierzchni biologicznie czynnej. Przykładowe wzory ułożenia 
znaleźć można na str. 27.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 160 1161 20 8
pastello  

kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Iberia

IBERIA..pastello

pastello

kasztanowy 

COLOR
MIX

projekt i wykonanie: KaBa Brukarstwo, Nasielsk

30 cm

8 cm

 20 cm

10 cm
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MONZA	
COLORMIX

str. 148

VIA	TRIO

str. 110

NATULIT	
MASSIMO	

str. 220

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

TĘSKNOTA ZA KLASYKĄ

STONE ROAD

System kostek Stone Road, dzięki kształtom elementów i delikatnemu, nieregularnemu rysunkowi powierzchni przypomina starodawny bruk. Wyjątkową 
estetykę tego rozwiązania podkreślają intrygujące melanże kolorystyczne, charakterystyczne dla wszystkich produktów z grupy Colormix. Kostki te 
doskonale sprawdzą się tak na niewielkich alejkach, jak i sporych powierzchniach – w stylu klasycznym, rustykalnym, eklektycznym, ale też w nowo-
cześniejszych aranżacjach.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,21 1503 80 8
tytanowy
pastello 

kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Stone Road

STONE.ROAD..kasztanowy

COLOR
FLEX

pastello 
COLOR FLEX

kasztanowy 
COLOR FLEX

tytanowy 
COLOR FLEX

projekt: Libet
wykonanie: Karol Szymczak, Pruszków

24 cm

18 cm 21 cm

15 cm12 cm9 cm

8 cm

8 cm

8 cm

 8 cm

 8 cm

 8 cm
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KRAVENTO	
ALTO	

str. 198

STOPIEŃ	
SCHODOWY	
SPLIT

str. 194

PEPITO	

str. 98

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

NOWOCZESNE MELANŻE

IMOLA

System kostek Imola zapiera dech w piersiach zarówno ciekawą kolorystyką, jak również okazałym rozmiarem. Ich kształt pozwala na tworze-
nie nowoczesnych, geometrycznych układów, a bogata oferta melanży sprawia, że pasują do niemal każdego stylu aranżacji otoczenia.  
Wszystkie te walory sprawiają, że Imola świetnie sprawdzi się na tarasach, szerokich alejkach czy w przestrzeni publicznej. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
7,2
lub

10,89

997
lub

1496

6
lub
9

10

karbonowy
muszelkowy

tytanowy
pastello 

kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Imola

IMOLA..pastello

pastello 
COLOR FLEX

tytanowy  
COLOR FLEX

kasztanowy 
COLOR FLEX

muszelkowy 
COLOR FLEX

karbonowy 
COLOR FLEX

6 cm

6 cm

6 cm

N

COLOR
FLEX

21,9 cm

43,9 cm

54,9 cm

32,9 cm

 32,9 cm

 32,9 cm

 32,9 cm
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PEPITO	

str. 98

MERANO

str. 60

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

ELEGANCJA ZAMKNIĘTA W PROSTOKĄCIE

VIA TRIO

Via Trio to system trzech kostek o niemałych rozmiarach, których piękno podkreślają melanże kolorystyczne uzyskane w technologii barwienia Color 
Flex. Propozycja ta doskonale harmonizuje z aranżacjami w różnych stylach, podkreślając zarówno charakter budynku, jak i elementy ogrodowej 
zieleni. Kostki Via Trio dobrze sprawdzą się na podjazdach, ścieżkach, chodnikach, tarasach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje dosyć duże 
natężenie ruchu. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8
6,08
lub

7,78

1120
lub

1426

12
lub
15

8

karbonowy
pastello 
tabacco 
popielaty

DECCO \ COLORMIX \ Via Trio

VIA.TRIO..popielaty

COLOR
FLEX

pastello 
COLOR FLEX

tabacco 
COLOR FLEX

popielaty  
COLOR FLEX

karbonowy 
COLOR FLEX

N

8 cm

8 cm

8 cm

45 cm

27 cm

36 cm

 18 cm

 18 cm

 18 cm

KRAVENTO	
ALTO	

str. 198

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek
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KRAVENTO	
BASSO

str. 202

PICCOLA

str. 114

MONZA	
COLORMIX

str. 148

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

AKROPOL

System kostek Akropol z grupy Colormix od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród osób poszukujących klasycznych, a przy tym niezwykle 
wyrazistych rozwiązań. Delikatnie profilowana powierzchnia tworzy nawierzchnie o wyjątkowych walorach estetycznych i wysokim komforcie użyt-
kowania. Bogata oferta kolorystyczna, rozszerzona w tym roku o dwie nowe propozycje, pozwala na dobór wariantu pasującego do niemal każdej 
kompozycji – tak w stylu klasycznym, rustykalnym, jak i nowoczesnym czy nawet industrialnym.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10

muszelkowy
karbonowy
tytanowy

kolory jesieni 
pastello 

kasztanowy

8 8,6 1573 49 8
kolory jesieni
kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Akropol

AKROPOL..tytanowy

COLOR
MIX

tytanowy 
COLOR FLEX 

kolory jesieni

pastello kasztanowy

karbonowy 
COLOR FLEX 

muszelkowy 
COLOR FLEX 

N N

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm

15,7 cm

19,2 cm 20,9 cm

17,4 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

Produkt dostępny na zamówienie

projekt: Libet
wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki
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PICCOLA

str. 72

QUADRA	

str. 68

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

WZORZYSTE INSPIRACJE

PICCOLA

W systemie kostek Piccola znajdziemy pięć kostek, dla których inspiracją stał się niezwykle funkcjonalny kształt trapezu. To właśnie dzięki temu z ich 
pomocą możliwe jest tworzenie wielu skomplikowanych i zróżnicowanych nawierzchni, nierzadko opartych na łukach, kołach czy innych, bardziej 
wyszukanych wzorach. Intrygujące melanże kolorystyczne w subtelny sposób podkreślą klimat otoczenia. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
8,74 
lub 

9,71

1205 
lub 

1336

117 
lub 

130
10

pastello  
kolory jesieni  
kasztanowy

DECCO \ COLORMIX \ Piccola

PICCOLA..kolory.jesieni,.pastello

COLOR
MIX

kolory jesieni

kasztanowy

pastello

KRAVENTO	
BASSO

str. 202

5,3 cm

9,3 cm

7 cm

11 cm

9 cm

6,3 cm

8 cm

10 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 9 cm

 9 cm

 9 cm

7,3 cm 8,3 cm
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KRAVENTO	
ALTO

str. 198

NATULIT	
MASSIMO	

str. 220

GAZON	
TRAPEZOWY

str. 212

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

TRADYCYJNE OTOCZENIE

NOSTALIT

Nostalit to już klasyka wśród nawierzchniowych rozwiązań. Trzy prostokątne kostki dostępne w głębokiej kolorystyce przywodzącej na myśl praw-
dziwą polską złotą jesień, w intrygujący sposób podkreślają piękno otoczenia. Przejścia tonalne charakterystyczne dla całej grupy Colormix nadają 
nawierzchni dodatkowych walorów estetycznych. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 11,23 1542 72 10 kolory jesieni

DECCO \ COLORMIX \ Nostalit

NOSTALIT..kolory.jesieni

COLOR
MIX

kolory jesieni
8,8 cm 11,8 cm

17,8 cm

 11,8 cm

 11,8 cm

Produkt dostępny na zamówienie

6 cm

6 cm



DECCO \ Inspiracje118 119

D
EC

C
O

ROMANO..piaskowo-beżowy,.torfowy.brąz,.bazaltowy.grafit.str. 62
KRAVENTO.BASSO..piaskowo-beżowy.str. 202

VIA.TRIO..pastello.str. 110

PICCOLA..bianco.carrara,.solaro.str. 72

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

projekt i wykonanie: Good Bruk Maciej Skrzynecki, Kanie
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QUADRA..bianco.carrara.str. 68

ROMANO..piaskowo-beżowy.str. 62
DURANGO..piaskowo-beżowy.str. 56
KRAVENTO.GRANDE..piaskowo-beżowy.str. 200

VIA.TRIO..tabacco.str. 110

projekt: Libet
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki
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STREAM.LINE..antracytowy.str. 86

VIA.TRIO..jasnoszary.str. 52

MERANO..bazaltowy.grafit.str. 60
ROMANO..piaskowo-beżowy.str. 62

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 

projekt: Libet
wykonanie: Hard-Bruk, Gościcino
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AKROPOL..bianco.carrara,.nero.str. 70

PALISADA.SPLIT..nero.str. 206
PICCOLA..bianco.carrara,.nero.str. 72

PICCOLA..nero,.bianco.carrara.str. 72
AKROPOL..nero.str. 70

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek 
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ROMANO..piaskowo-beżowy,.torfowy.brąz.str. 62
KRAVENTO.GRANDE..piaskowo-beżowy.str. 200

NATULIT..piaskowo-beżowy,.torfowy.brąz.str. 64 IMOLA..pastello.str. 108

projekt: Marzena Świtalska Pracownia Zielony Dom, Małkowo projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

projekt: K-FOX
wykonanie: KGBruk Karol Trzęsała, Stawiszyn
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MERANO..torfowy.brąz.str. 60 
ROMANO..torfowy.brąz,.piaskowo-beżowy.str. 62

QUADRA..bianco.carrara,.nero.str. 68
KULA..biały.betonowy.str. 242
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projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Jankiprojekt: Libet, wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory



IMPRESSIO 
ELEGANCKIE PŁYTY  
TARASOWE
Libet Impressio to nowoczesne płyty tarasowe w wielu 
zróżnicowanych wariantach, dzięki czemu każdy znajdzie 
wśród nich coś dla siebie. Nowoczesne, minimalistyczne 
rozwiązania, klasyczne wzory, nawiązujące do architektury 
śródziemnomorskiej, zróżnicowana kolorystyka, odmienne 
faktury i rozmiary. Wszystko to sprawia, że oferta płyt tara-
sowych Libet dopasowana jest do wielu odmiennych styli-
stycznie aranżacji. 
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Płyty tarasowe produkowane w technologii wet-cast 
(formowane z ciekłej mieszanki betonowej) wyróżniają 
się naturalnym kamiennym wyglądem i mogą posiadać 
nieregularne kształty. Ich faktura niemal idealnie upodab-
nia je do skał spotykanych w naturze – wapiennych (pły-
ty Venetia), piaskowca (Toscania), trawertynu (Trawer-
tyn) czy kamiennego łupka (Torino). Obok tradycyjnych 
prostokątów, występują również w bardziej złożonych 
formach opartych na łukach i kołach, co pozwala bez 
wykonywania przycięć wpisać elementy np. koła w ta-
ras o kształcie prostokąta. Naturalna faktura i forma oraz 
różnorodne kształty płyt wet-cast harmonijnie wpisują się 
zarówno w nowoczesne, minimalistyczne aranżacje, jak 
również śródziemnomorskie i klasyczne otoczenie. 

Specyfika technologii wet-cast sprawia, że płyty wy-
magają szczególnej staranności podczas prac wyko-
nawczych. Płyty produkowane są metodą formowania 
z ciekłej mieszanki betonowej i po wyschnięciu poszcze-
gólne elementy mogą wykazywać kilkumilimetrowe 
różnice w wymiarach, głównie długości i wysokości. 
Do układania, jak i wykańczania nawierzchni z tych 
płyt nie używa się więc urządzeń i maszyn wibrujących. 
Montaż płyt wykonywany jest metodą „staro-brukarską”, 
czyli zawsze ręcznie, z użyciem gumowego młotka do 

dobijania poszczególnych elementów i na bieżąco ko-
rygowanej warstwy podsypki. Ponadto należy pamiętać 
o starannym wykonaniu podbudowy wg zaleceń, gdyż 
ma to szczególne znaczenie w kontekście komfortowe-
go użytkowania płyt i ich satysfakcjonującego wyglądu 
w przyszłości.

Po ułożeniu płyty należy zabezpieczyć preparatem 
Libet Impregnat, co zwiększy ich odporność na wnika-
nie wody, działanie tłuszczów i olejów oraz wzmocni 
ochronę przed zabrudzeniami wynikającymi z codzien-
nego użytkowania. Stosowanie preparatów, które nie są 
przeznaczone do ochrony płyt wet-cast, niesie ryzyko 
pojawienia się kłopotliwych wybarwień. 

VENETIA KOŁO  verno str. 158TRAWERTYN  grigio str. 150

PŁYTY
WET-CAST
BLISKIE 
NATURZE

IMPRESSIO \ Płyty wet-cast bliskie naturze
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEM
MAXIMA

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
MAXIMA

str. 192

MAXIMA 
TRIO 

str. 140

KRAVENTO 
ALTO 

str. 198

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Maxima Grande to nowoczesna płyta tarasowa stanowiąca uzupełnienie Systemu Maxima. Jej słuszny rozmiar (120x40x10 cm) pozwala tworzyć 
nowoczesne, geometryczne nawierzchnie w eleganckich szarościach. Fakturą, strukturą i rozmiarem współgra z pozostałymi elementami Systemu, 
dzięki czemu możliwe jest projektowanie oryginalnych, indywidualnych układów. Maxima Grande dobrze komponuje się nie tylko z innymi płytami 
tarasowymi, ale także ze szlachetnymi kostkami z oferty Libet Decco.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

10 5,76 1321 2 6
antracyt 

popielaty

MAXIMA GRANDE
 MAXI NOWOCZESNOŚĆ

antracyt

popielaty 

IMPRESSIO \ Maxima Grande

MAXIMA GRANDE  antracyt 
VIA TRIO  jasnoszary str. 52

NOWOŚĆ

120 cm

10 cm

 40 cm

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/partneskie-punkty-sprzedazy.

PPS
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
MAXIMA

str. 192

MERANO

str. 60

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Maxima Lumino to propozycja dla osób lubiących duże, geometryczne kształty wzbogacone nutką elegancji. Głęboką, antracytową barwę podkre-
śla błyszcząca w promieniach słońca mika, która nadaje całej nawierzchni wyjątkowego charakteru i stylu. Pięknie komponuje się z innymi elementa-
mi Systemu Maxima, dodając kompozycji dekoracyjnego wyrazu, ale równie dobrze sprawdzi się jako główny element aranżacji.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 3,84 715 1 6 jasny antracyt 

MAXIMA LUMINO
INTRYGUJĄCE REFLEKSY

jasny antracyt 

IMPRESSIO \ Maxima Lumino

MAXIMA LUMINO  jasny antracyt
MERANO  bazaltowy grafit str. 60

NOWOŚĆ

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/partneskie-punkty-sprzedazy.

PPS

SYSTEM
MAXIMA

80 cm

8 cm

 80 cm

WSPORNIKI

str. 162
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEM
MAXIMA

WSPORNIKI

str. 162

MURJA

str. 214

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyta tarasowa Maxima to już niemalże klasyka gatunku nowoczesnych, minimalistycznych kompozycji. Wyjątkowy rozmiar i elegancka kolorystyka 
pozwalają na tworzenie ciekawych rozwiązań wzorniczych zarówno na rozległych powierzchniach, jak i tych mniejszych – podkreślając główne 
punkty kompozycji. Stanowi podstawę całego Systemu Maxima, dobrze współgrając z jego pozostałymi elementami. Doskonale podnosi walory 
estetyczne modernistycznych, ascetycznych czy geometrycznych aranżacji. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 3,84 715 1 6
pergaminowa biel

antracyt 
popielaty

projekt: for harmony architektura Rafał Szymański, Ochojno MAXIMA
GEOMETRYCZNA FORMA

pergaminowa biel

popielaty 

antracyt

80 cm

8 cm

IMPRESSIO \ Maxima

MAXIMA  antracyt 
TRAWERTYN  bianco str. 150
AKROPOL  granito str. 70

 80 cm

MAXIMA 
GRANDE

str. 134
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEM
MAXIMA

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
MAXIMA

str. 192

KRAVENTO 
ALTO 

str. 198

INNOVATIO 

str. 76

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Trzy płyty Maxima Trio dobrze prezentują się zarówno w symetrycznych, jak i losowych układach. Ich charakterystyczną cechą jest oryginalna 
imitacja fugi, która sprawia, że cała nawierzchnia zyskuje geometrycznego, designerskiego charakteru. Płyty mogą być stosowane jako dekor przy 
innych elementach Systemu Maxima, ale równie intrygująco będą prezentować się samodzielnie. W tym roku płyty Maxima Trio dostępne są również 
w wersji bez fugi – jako odpowiedź na potrzeby osób zauroczonych ich kształtem, ale poszukujących prostych, ascetycznych rozwiązań.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 5,76 1069 3 6
pergaminowa biel

popielaty
antracyt

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki MAXIMA TRIO
NOWOCZESNY DEKOR

pergaminowa biel

popielaty 

antracyt

IMPRESSIO \ Maxima Trio

MAXIMA TRIO popielaty

40 cm 40 cm 40 cm

 80 cm

8 cm

Możliwość zamówienia płyt gładkich (bez imitacji fugi)
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
SPLIT 

str. 194

WSPORNIKI

str. 162

PEPITO 

str. 78

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyty tarasowe Soledo dostępne są w dwóch funkcjonalnych kształtach i trzech intrygujących kolorach, które pozwalają na komponowanie zróżnico-
wanych, eleganckich nawierzchni. Oryginalna faktura przypominająca naturalny kamień oraz inspirujące melanże kolorystyczne tworzą wyjątkowo 
piękne, tarasowe przestrzenie. W takim otoczeniu aż chce się relaksować. Płyty są impregnowane już na etapie produkcji, dzięki czemu utrzymanie 
ich w czystości jest niezwykle łatwe. 

SOLEDO
NA WYSOKI POŁYSK

ciemnobeżowy

IMPRESSIO \ Soledo

SOLEDO  stalowy, biało-szary

NOWOŚĆ

stalowy 

biało-szary

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / paleta dostępne kolory

4,4 8 824 50 ciemnobeżowy
stalowy

biało-szary4,4 7,68 791,01 32

40 cm

60 cm

4,4 cm

4,4 cm

 40 cm

 40 cm
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

WSPORNIKI

str. 162

PALISADA 
SPLIT 

str. 206

MURJA

str. 214

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyty tarasowe Tierra to doskonałe połączenie elegancji z intrygującą fakturą przywodzącą na myśl naturalny kamień. Całość tworzy wysmakowaną 
kompozycję utrzymaną w południowym klimacie. Kolorystyka podkreślona delikatnym refleksem ciekawie prezentuje się w promieniach słońca roz-
świetlając otoczenie. Tierra sprawdzi się tak w nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych, rustykalnych aranżacjach. Jej antypoślizgowa powierzchnia 
zwiększa komfort użytkowania.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / paleta dostępne kolory

4,4 8 824 50 jasnobeżowy
jasnoszary

antracytowy4,4 7,68 791,01 32

TIERRA
POŁUDNIOWA ELEGANCJA

IMPRESSIO \ Tierra

TIERRA jasnobeżowy

NOWOŚĆ

jasnoszary

jasnobeżowy

antracytowy

40 cm

60 cm

4,4 cm

4,4 cm

 40 cm

 40 cm
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

WSPORNIKI

str. 162

MONZA 
COLORMIX 

str. 148

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Elegancki wygląd płyt Monza Elegante uzyskano dzięki wykorzystaniu szlachetnych kruszyw. Ich powierzchnia intrygująco przełamuje surowy 
charakter prostego, symetrycznego, kwadratowego kształtu. Monza Elegante doskonale zaprezentuje się na przestronnych tarasach czy ścieżkach. 
Wyjątkową funkcjonalność podnosi również możliwość stworzenia wentylowanej nawierzchni, dzięki zastosowaniu podczas budowy tarasu specjal-
nych wsporników dostępnych w ofercie Libet.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

4 11,52 1069 6 12
bianco carrara 

granito 
solaro

MONZA ELEGANTE
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

bianco carrara

granito

solaro

IMPRESSIO \ Monza Elegante

MONZA ELEGANTE bianco carrara, granito

40 cm

4 cm

 40 cm

ELEGANTE



IM
PR

ES
SI

O

148 149

ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

PEPITO

str. 98

INNOVATIO 

str. 76

WSPORNIKI

str. 162

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Regularny kształt płyty Monza Colormix pozwala na aranżowanie prostych, symetrycznych kompozycji. Ich estetykę tworzy gładka faktura podkre-
ślona przez intrygujący melanż kolorystyczny. Monza Colormix doskonale sprawdza się na tarasach zaprojektowanych zarówno w klasycznym, 
jak i eklektycznym stylu. Możliwość montowania na wspornikach sprawia, że z wykorzystaniem tych płyt zbudować można funkcjonalne tarasy 
wentylowane.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

4 11,52 1069 6 12 pastello

MONZA COLORMIX
PASTELOWY TARAS

pastello

IMPRESSIO \ Monza Colormix

MONZA COLORMIX pastello

COLOR
MIX

40 cm

4 cm

 40 cm
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

MAXIMA 
GRANDE 

str. 134

QUADRA 

str. 92

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Delikatna, nieregularna, porowata faktura płyty naturalnie odwzorowuje prawdziwy kamień trawertynu. Zdecydowany rozmiar i smukły kształt ideal-
nie wpisują się w nowoczesne aranżacje, podnosząc walory estetyczne otoczenia posesji. Stylistyczne nawiązanie do naturalnego pierwowzoru 
sprawia, że Trawertyn dobrze sprawdzi się także w kompozycjach utrzymanych w południowym klimacie. 

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

4–5 6,72 800 21 2
bianco 
grigio 
beige

projekt: Libet 
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory TRAWERTYN

NATURALNE INSPIRACJE

bianco 

IMPRESSIO \ Trawertyn

TRAWERTYN bianco

grigio

beige  
COLORMIX

Produkt dostępny na zamówienie

20 cm

4 - 5 cm

 79,5 cm

COLOR
MIX
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

TOSCANIA 
KOŁO

str. 154

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

NATULIT 
MASSIMO

str. 220

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Duże, dobrze współgrające ze sobą prostokątne płyty Toscania tworzą symetryczne, geometryczne wzory, które doskonale prezentują się na roz-
ległych tarasach, nadając otoczeniu rustykalnego charakteru. Za wyjątkowe walory estetyczne nawierzchni wykonanej z ich udziałem odpowiada 
zwracająca uwagę faktura, która przypomina naturalny piaskowiec. Płyty Toscania świetnie sprawdzą się także na schodach czy ogrodowych 
ścieżkach.

elementy grubość [cm] szt. / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1
2
3

3–4 po 8 z elem. 4,86 456 24 1
siena 
grigio

płyty pakowane osobno

1
2
3

3–4
42
21
21

5,67
4,25
5,67

529
401
529

42
21
21

1
siena
grigio

TOSCANIA PROSTOKĄT
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE OPOWIEŚCI

siena

IMPRESSIO \ Toscania Prostokąt

TOSCANIA PROSTOKĄT siena

grigio

3 - 4 cm

3 - 4 cm

29,6 cm 44,6 cm

59,6 cm

 44,6 cm

 44,6 cm

Produkt dostępny na zamówienie

1 2

3
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

TOSCANIA 
PROSTOKĄT 

str. 152

PALISADA 
SPLIT

str. 206

KAMIEŃ 
OGRODOWY

str. 218

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyty Toscania Koło, dzięki tożsamej fakturze i kolorystyce, świetnie współgrają z ich prostokątnym odpowiednikiem. Doskonale wpisują się w kształt 
tarasu, tworząc oryginalny, ozdobny, ale też funkcjonalny detal. Oprócz tarasów elementy koła dobrze sprawdzą się jako podkreślenie specyficz-
nych miejsc w ogrodzie, np. grillowego centrum spotkań towarzyskich.

projekt: Libet 
wykonanie: SPEC-BRUK, Oświęcim TOSCANIA KOŁO

INTRYGUJĄCY DETAL

grigio

siena

IMPRESSIO \ Toscania Koło

TOSCANIA KOŁO siena

elementy
średnica koła / 

wym. koła  
i narożników [cm]

grubość [cm] szt. / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

koło / płyty pakowane na jednej palecie

1, 2, 3 267 3–4 2, 8, 12 5,6 524 22 1
grigio 
siena

narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie

4, 5, 6, 7 315 x 315 3–4 po 4 z elem. 4,3 407 16 1
grigio 
siena

23
,3

 c
m

26
,9

 c
m 61

,1
 c

m

42
,6

 c
m

62
,3

 c
m

61
,1

 c
m

26
,9

 c
m

69
 c

m

62
,2

 c
m

62
,2

 c
m

59,2 cm

62,2 cm 62,2 cm 62,2 cm

51,1 cm 51,1 cm

26,7 cm

3 - 4 cm

3 - 4 cm

1

5 6
7

2

3

4

N
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

VENETIA 
KOŁO

str. 158

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
VENETIA

str. 196

PIASTRA

str. 190

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyty tarasowe Venetia swoją fakturą nawiązują do naturalnej skały wapiennej. Pastelowa barwa rozświetla otoczenie nadając mu elegancki, eksklu-
zywny i nastrojowy charakter, natomiast nowoczesne, prostokątne kształty sprawiają, że płyty Venetia dobrze sprawdzą się zarówno w przypadku 
klasycznych, jak i minimalistycznych kompozycji.

VENETIA PROSTOKĄT
EKSKLUZYWNE OTOCZENIE

verno

IMPRESSIO \ Venetia Prostokąt

VENETIA PROSTOKĄT verno

3 - 4 cm

3 - 4 cm

29,6 cm 44,6 cm

59,6 cm

 44,6 cm

 44,6 cm

1 2

3

elementy grubość [cm] szt. / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1
2
3

3–4 po 8 z elem. 4,86 456 24 1 verno

płyty pakowane osobno

1
2
3

3–4
42
21
21

5,67
4,25
5,67

529
401
529

42
21
21

1 verno

Produkt dostępny na zamówienie



IM
PR

ES
SI

O

158 159

ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

VENETIA 
PROSTOKĄT 

str. 156

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
VENETIA

str. 196

ROMANO

str. 62

IMPRESSIO \ Venetia Koło

VENETIA KOŁO verno

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Płyty Venetia Koło pozwalają przenieść klimat posesji na gorące południe. Kształt koła zdobi otoczenie niebanalnym wzorem, dzięki któremu taras 
czy patio zyskują oryginalnego charakteru, skupiając na sobie wzrok odwiedzających. Różne sposoby pakowania nie obligują do zakupu narożni-
ków, jeśli aranżacja nawierzchni nie przewiduje kwadratowej oprawy.

VENETIA KOŁO
POŁUDNIOWE KLIMATY

verno

23
,8

 c
m 54

,2
 c

m

54
,2

 c
m

23
,8

 c
m

45
 c

m

60
 c

m

60 cm

60 cm 60 cm 60 cm
23,6 cm

3 - 4 cm

3 - 4 cm

1

5 6
7

2

3

4

elementy
średnica koła / 

wym. koła  
i narożników [cm]

grubość [cm] szt. / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

koło / płyty pakowane na jednej palecie

1, 2, 3 244 3–4 2, 8, 12 4,81 453 22 1 verno

narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie

4, 5, 6, 7 289 x 289 3–4 po 4 z elem. 3,4 326 16 1 verno

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

PICCOLA 

str. 114

KRAVENTO 
ALTO 

str. 198

NATULIT 
MASSIMO

str. 220

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

Subtelna faktura płyt Torino, zainspirowana naturalnym łupkiem, tworzy niezwykły efekt estetyczny, a optymalny rozmiar trzech płyt pozwala na two-
rzenie spójnych, regularnych nawierzchni. Płyty doskonale sprawdzą się przy aranżacji przydomowego tarasu czy patio, a wykreowany dzięki 
nim śródziemnomorski klimat pozwoli wyczarować prawdziwe miejsce relaksu. Płyty Torino dobrze wpiszą się zarówno w klasyczne, jak i bardziej 
nowoczesne kompozycje. 

TORINO
RELAKS NA TARASIE

caldo

IMPRESSIO \ Torino

TORINO caldo

29,6 cm

59,6 cm

44,6 cm

3 - 4 cm

3 - 4 cm

 29,6 cm

 29,6 cm

elementy grubość [cm] szt. / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1
2
3

3–4
12
16
10

5,04 424 38 1 caldo

1 2

3

projekt: Libet
wykonanie: LISMAR Mariusz Lisek, Kraków
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PROSTE ZASADY –  
WYJĄTKOWE EFEKTY
Technologia tarasu wentylowanego ma liczne atuty, 
które nie tylko upraszczają i przyspieszają budowę, ale 
również stwarzają wyjątkowe możliwości użytkowe. Na-
wierzchnię tworzą płyty ułożone na specjalnych wspor-
nikach ustawionych na stabilnym podłożu. Jej wykonanie 
nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, niepo-
trzebne są też specjalne umiejętności. Prostsze i mniej 
czasochłonne (w porównaniu z innymi technologiami) 
jest przygotowanie podłoża, a nawierzchnia okazuje 
się być lekka, trwała, bezpieczna i estetyczna. 

Taras wentylowany to jedna z trzech obecnie stosowanych technolo-
gii wykonywania tarasów. Dobrze sprawdza się zarówno na gruncie, 
jak też na nowych czy starych wylewkach betonowych. W porównaniu 
z pozostałymi, tj. technologiami „na sucho” i „na mokro”, uważana jest 
za najprostszą, jej koszty – za najniższe, a efekty użytkowe i estetyczne 
– w pełni zadowalające. Stąd też jej rosnąca popularność wśród inwe-
storów indywidualnych i deweloperów. Charakterystyczna konstrukcja 
tarasu wentylowanego opiera się na trzech elementach: podbudowa 
– wsporniki – płyty tarasowe.

NOWOCZESNY  
TARAS NA  
WSPORNIKACH 

IMPRESSIO \ Nowoczesny taras na wspornikach

Zastosowanie wsporników pozytywnie wpływa na ce-
chy użytkowe tarasu. Dzięki nim konstrukcja jest m.in. mro-
zoodporna – płyty tarasowe nie mają bezpośredniego 
kontaktu z podłożem i tym samym są znacznie mniej 
narażone na niszczące działanie zamarzającej wody.  
Nie występują również efekty odspajania się płyt oraz 
tzw. stojących kałuż, bo woda opadowa swobodnie 
spływa poprzez szczeliny między płytami. Przestrzeń 
między podłożem a płytami jest idealnym miejscem 
na poprowadzenie instalacji, np. elektrycznej, alarmo-
wej, ciepłowniczej, oświetleniowej czy wodnej. Trzeba 
przy tym podkreślić, że każdą z tych instalacji można 
zrobić w dowolnym czasie - nie tylko w chwili układania 
tarasu. Montaż tarasu może też odbywać się w okre-
sach, kiedy temperatura powietrza spada poniżej 0°C. 

Natomiast w razie ewentualnej awarii wystarczy pod-
nieść część płyt i usunąć uszkodzenie, a potem położyć 
je na swoje miejsce. Ponadto wsporniki zapewnią dobrą 
wentylację całej konstrukcji tarasu. W technologii tarasu 
wentylowanego równie proste i szybkie jest zamontowa-
nie płyt. Tak samo - gdy zaistnieje potrzeba - błyskawicz-
ny jest ich demontaż na każdym etapie użytkowania. 
Zdjęte płyty, jak i wsporniki, o ile nie mają mechanicz-
nych uszkodzeń czy też nie są zniszczone czasem, 
nadają się do ponownego wykorzystania np. w innej 
części działki. 

Kamil  
Drewczyński

Menadżer ds. 
Wsparcia Sieci 
Sprzedaży
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TARAS W DWÓCH ETAPACH
Wykonanie tarasu w technologii wentylowanej przebiega w dwóch eta-
pach. Pierwszym z nich jest przygotowanie podłoża. Zarówno podbudowa 
betonowa, jak i na gruncie są wykonywane podobnie jak w pozostałych 
technologiach. W obu przypadkach ważne jest, aby podłoże było równe 
i stabilne oraz posiadało system drenażu i odpowiednio wyprofilowane 
spadki ułatwiające odprowadzanie wody. Należy je również zabezpie-
czyć przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, czyli 
wykonać izolację przeciwwilgociową (papa termozgrzewalna, środki bi-
tumiczne, folie i membrany dachowe itp.), zwracając szczególną uwagę 
na uszczelnienie narożników. Dopiero na takim podłożu można ustawiać 
wsporniki, które będą oparciem dla płyt tarasowych. 

Wsporniki produkowane są ze wzbogaconego polipropylenu, dzięki 
czemu dobrze przenoszą obciążenia tak przy dodatnich, jak i ujemnych 
temperaturach, nie uginają się, są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia.  
Libet posiada w swojej ofercie dwa główne rodzaje wsporników: o wyso-
kości stałej (8 mm) oraz regulowanej (w zakresach 30-45, 45-70, 70-120, 
120-220 mm), a ich wybór zależy głównie od końcowej wysokości tarasu, 
rodzaju podłoża i efektu, jaki chcemy osiągnąć. 

Drugi etap to wykonanie nawierzchni. Płyty tarasowe układane są bezpo-
średnio na wspornikach. Ani wsporniki ani płyty nie wymagają specjalne-
go mocowania, bo tworzą konstrukcję samonośną. Każda płyta opiera się 
swoimi narożnikami na czterech wspornikach. Dodatkowo, dla bezpieczeń-
stwa, zalecamy stosowanie piątego wspornika na środku płyty. Przy zasto-
sowaniu wysokich wsporników jest to szczególnie ważne i wpływa na bez-
pieczeństwo użytkowania nawierzchni. W układaniu poszczególnych płyt 
pomocne są lekko wystające pionowe odstępniki dystansowe na wspor-
nikach, które jednocześnie pozwalają na zachowanie szczeliny między 
płytami. Niekiedy, w celu zniwelowania różnic wysokości płyt oraz lepszej 
amortyzacji, na wsporniki nakłada się podkładki wyrównujące mające np. 
kształt kwadratów z gumy o grubości od 1,5 mm do 5 mm. W momencie 
dopasowywania nawierzchni o różnych grubościach podkładki dystanso-
we to jedyne rozwiązanie, które rozwiązuje problem różnicy poziomów.

Do wykończenia brzegów tarasu polecamy elementy uzupełniające z linii 
Libet Completto, takie jak stopnie schodowe Maxima, Split czy Venetia, 
elementy systemów Kravento Grande i Kravento Alto oraz palisadę Split.  

SYMETRIA GÓRĄ 
Równą i estetyczną nawierzchnię zapewnią z jednej strony przestrzega-
nie zasad wykonywania tarasu wentylowanego, z drugiej – odpowiedni 
dobór płyt tarasowych. Wskazane jest stosowanie płyt o prostym, regular-
nym kształcie oraz, to bardzo ważne, takiej samej grubości. Dzięki temu 
po ułożeniu na wspornikach płyty utworzą równą płaszczyznę, doskonale 
spasowaną na stykach i pozbawioną efektu tzw. ząbkowania, który może 
być przyczyną dyskomfortu użytkowników tarasu.  

Libet posiada w swojej ofercie produkty przystosowane do układania 
w technologii wentylowanej. Szczególnie polecamy płyty tarasowe 
Maxima, Monza Elegante, Colormix, Tierra i Soledo z linii Libet Impressio 
oraz płyty gresowe Aristoni oraz Sedimento z linii Libet Ceramic o grubości 
2 cm.

IMPRESSIO \ Nowoczesny taras na wspornikach

elementy wysokość [mm]

wspornik do płyt tarasowych  
stałej wysokości

8*

wspornik do płyt tarasowych
regulowany

30 - 45
45 - 70

70 - 120
120 - 220

*Możliwość piętrowania

30 - 45 mm8 mm 45 - 70 mm 70 - 120 mm 120 - 220 mm
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IMPREGNACJA PŁYT 
TARASOWYCH
Impregnacja polega na nasyceniu betonowej na-
wierzchni specjalnym środkiem chemicznym, który nada 
jej właściwości zabezpieczające przed negatywnym 
wpływem czynników zewnętrznych. Jej efektem jest nie-
widoczna powłoka, która minimalizując nasiąkliwość po-
wierzchni, redukuje wchłanianie wody oraz substancji, IMPREGNACJA 

I FUGOWANIE 
PŁYT 
TARASOWYCH

takich jak oleje silnikowe, tłuszcze spożywcze, napoje, 
kawa i alkohole, i tym samym ogranicza powstawanie 
plam. Ważnymi zaletami są także zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia wykwitów i zazielenień, utrudnienie wzrostu 
mchów i chwastów. Impregnacja może również korzyst-
nie wpłynąć na mrozoodporność płyt. 

Do dobrze wykonanej impregnacji niezbędne są właści-
we środki oraz poprawnie przeprowadzony sam proces 
impregnacji. W tym celu polecamy preparat Libet Impre-
gnat, oparty na bazie związków fluorowych i przezna-
czony do powierzchni betonowych wibroprasowanych 
oraz płyt wet-cast. Ma on postać białego płynu i dostęp-
ny jest w pojemnikach 2,5 i 25 kg. Zużycie impregnatu 
zależy od struktury i nasiąkliwości podłoża oraz metody 
nanoszenia i wynosi 150-300 g/mkw. Podczas nakła-
dania produkt wnika w pory betonowej powierzchni.  
Po wyschnięciu jest niewidoczny, a wygląd zabezpie-
czanej nawierzchni pozostaje niezmieniony. Dzięki spe-
cjalnie opracowanej formule impregnat nie pozostawia 
też efektu mokrej ani śliskiej powierzchni. 

Betonowa nawierzchnia wymaga dwukrotnego zaim-
pregnowania. Przy wykonywaniu impregnacji wskazane 
jest używanie rękawic, okularów i ubrań ochronnych. 
Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu 
i innych zanieczyszczeń. Środek impregnujący można 
nakładać pędzlem, wałkiem, pistoletem lub niskociśnie-
niowym natryskiem. Dla uzyskania właściwego efektu 
ochronnego ważne jest równomierne rozprowadzenie 
preparatu. Nie można dopuścić do wyschnięcia podło-
ża przed kolejnym nałożeniem impregnatu – powierzch-
nia jest już wtedy zabezpieczona i nie wchłania nowej 
dawki preparatu. Podczas zabiegu impregnacji, jak i po 
jego zakończeniu aż do całkowitego wyschnięcia, nale-
ży chronić nawierzchnię przed nadmiernym nasłonecz-
nieniem oraz opadami deszczu. Jest ona gotowa do 
eksploatacji po upływie 24 godzin. 

Należy pamiętać, iż impregnację wykonujemy przed 
procesem fugowania, który można przeprowadzić po 
upływie ok. 24-48 godzin.

IMPRESSIO \ Impregnacja i fugowanie płyt tarasowych 

Kamil  
Drewczyński

Menadżer ds. 
Wsparcia Sieci 
Sprzedaży
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FUGOWANIE PŁYT  
TARASOWYCH
Na trwałość nawierzchni wykonanej z betonowych płyt 
tarasowych mają wpływ m.in. zastosowane spoiwo oraz 
prawidłowo wykonane fugowanie. Błędy popełnione na tym 
etapie prac wykonawczych mogą przyczynić się np. do 
odpryskiwania krawędzi poszczególnych elementów, jak 
też niekorzystnie wpływać na stabilność oraz przenoszenie 
obciążeń. 

Do wypełnienia szczelin między płytami stosowane są drob-
ny piasek płukany lub – w przypadku nawierzchni układa-
nych metodą na sucho czy nawierzchni o znacznym spadku 
– preparaty żywiczne. Zaletami stosowania gotowych fug 
są m.in. brak ryzyka wypłukiwania się wypełnienia oraz ko-
nieczności usuwania roślin przerastających między płytami, 
łatwiej też utrzymać nawierzchnię w czystości – można ją 
zamiatać i myć mopem lub myjką ciśnieniową z dyszą ro-
tacyjną. 

Do fugowania nawierzchni z płyt tarasowych zalecamy ży-
wiczną Fugę Libet. Jest ona odporna na wysokie i niskie tem-
peratury oraz działanie wilgoci, a jednocześnie wyróżnia się 
wysoką elastycznością. Tworzy wodoprzepuszczalną i mro-
zoodporną powłokę, nie pozostawiając plam na powierzch-
ni płyt. Do tego Fuga Libet jest produktem prostym w wyko-
naniu – nie wymaga mieszania, jest też samozagęszczalna, 
może być szlamowana wodą bez utraty wytrzymałości, 
łatwo się ją nakłada. Po zakończeniu czynności fugowania 
należy pamiętać o usunięciu niepotrzebnych pozostałości 
zaprawy. Fuga żywiczna nie znajduje zastosowania przy 
nawierzchniach budowanych na mokro (na wylewce z be-
tonu). Z racji tego, że jest ona produktem przepuszczającym 
wodę, przenikająca przez spoiny wilgoć mogłaby destruk-
cyjnie wpływać na warstwę izolacji oraz kleju. 

ZALETY FUGI ŻYWICZNEJ, KTÓRE DOCENIAJĄ 
BRUKARZE:

• gotowa do użycia, nie wymaga mieszania,
• możliwość fugowania na sucho,
• możliwość szlamowania wodą bez utraty wytrzymałości,
• zaprawy nie trzeba zagęszczać ręcznie, jest samoza-

gęszczająca,
• możliwość pracy przy lekkim deszczu,
• nie pozostawia na powierzchni resztek żywicy.

ZALETY FUGI ŻYWICZNEJ, KTÓRE DOCENIAJĄ 
UŻYTKOWNICY NAWIERZCHNI:

• nie nosi się na podeszwach do domu,
• jest wodoprzepuszczalna, ale woda jej nie wypłukuje,
• jest stabilna, nie wymaga prac poprawkowych,
• nie zarasta chwastami.

IMPRESSIO \ Impregnacja i fugowanie płyt tarasowych 

1

2

3 6

5

4 GOTOWA FUGA

Libet Fuga w 25-kilogramowym opakowaniu występuje w trzech 
kolorach: srebrnoszarym, piaskowym i bazaltowym.

srebrnoszarypiaskowybazaltowy
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IMPRESSIO \ Inspiracje

TOSCANIA PROSTOKĄT  siena str. 152
PICCOLA  kasztanowy str. 114

SOLEDO  ciemnobeżowy str. 142

TIERRA  jasnobeżowy str. 144
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IMPRESSIO \ Inspiracje

SOLEDO  bialo-szary str. 142

TRAWERTYN  bianco str. 150

MAXIMA  antracyt, pergaminowa biel, popielaty str. 138

projekt: Libet
wykonanie: SG-Bruk, Jędrzejów

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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IMPRESSIO \ Inspiracje

MAXIMA  popielaty str. 138

TRAWERTYN  bianco str. 150
PALISADA SPLIT  bianco carrara str. 206
VIA TRIO  jasnoszary str. 52

TOSCANIA PROSTOKĄT  siena str. 152
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IMPRESSIO \ Inspiracje

VENETIA PROSTOKĄT  verno str. 156

KULA  biały betonowy str. 242
ROMANO  piaskowo-beżowy str. 62
VENETIA KOŁO  verno str. 158

MAXIMA  pergaminowa biel str. 138

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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CERAMIC
PŁYTY GRESOWE  
Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Linia Libet Ceramic została stworzona z myślą o osobach 
poszukujących najwyższej jakości i prawdziwej elegancji. 
Płyty gresowe Aristoni oraz Sedimento, dzięki nowocze-
snym materiałom, specjalnej technologii produkcji i wyjątko-
wym walorom estetycznym tworzą nawierzchnie nie tylko 
piękne, ale przede wszystkim wytrzymałe i praktyczne. Płyty 
gresowe są odporne na ścieranie, zmienne warunki atmos-
feryczne i mróz, charakteryzuje je bardzo wysoki współ-
czynnik antypoślizgowości (R11). Libet Ceramic to produkty 
nawierzchniowe z najwyższej półki. 
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Płyty gresowe są atrakcyjnym i niezwykle funkcjonalnym 
produktem o uniwersalnym zastosowaniu tak na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz budynków. Wykonane z nich 
powierzchnie odznaczają się trwałością i elegancją, 
a jednocześnie nie poddają się negatywnym skutkom 
upływu czasu, na długo zachowując świeży i szlachetny 
wygląd. To dobra alternatywa dla wszystkich szukają-
cych niebanalnych pomysłów i rozwiązań do swoich 
domów i ogrodów.

PO PIERWSZE  
UŻYTECZNOŚĆ
Znajdujące się w ofercie Libet ekskluzywne płyty gresowe 
Aristoni oraz Sedimento posiadają doskonałe parametry 
użytkowe. Są one efektem połączenia wysokiej jakości 
surowców oraz innowacyjnej technologii produkcji. Tak 
powstałe płyty wyróżniają się twardością – wytrzymują 
nacisk nawet do 1 tony pomimo tylko 2 cm grubości, 
są odporne na ścieranie, jak też przypadkowe zaryso-
wania. Praktycznie zerowa nasiąkliwość sprawia, że nie 
są podatne na powstawanie plam z płynów, takich jak 
kawa, herbata, soki. W przypadku jednak ich rozlania 
zanieczyszczenia są łatwe do usunięcia i – co ważne 
– nie powodują na powierzchni przebarwień. Płyty gre-
sowe są także mrozoodporne i niewrażliwe na zmienne 
warunki atmosferyczne, dzięki czemu sprawdzają się 
w miejscach szczególnie narażonych na działanie wil-
goci. Z kolei wysoki współczynnik antypoślizgowy (R11) 
zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo nawet przy 
intensywnej eksploatacji.

Praktycznymi zaletami płyt gresowych są łatwy i szybki 
montaż. Mogą być one układane każdą ze znanych 
obecnie technik – od klejenia, poprzez układanie na pia-
skach i żwirach, po tworzenie nawierzchni na wysokich, 
niskich wspornikach, a nawet układanie niemal bezpo-
średnio na trawie. Parametry techniczne sprawiają, że 
płyty Aristoni oraz Sedimento świetnie sprawdzają się 
na elewacjach budynków. Płyty cechuje perfekcyjność 
wymiarowa, dzięki czemu wszystkie są idealnie równe 
i mogą być układane z minimalną fugą.

ELEGANCJA W PARZE 
Z NATURALNOŚCIĄ
Walorem nie do przecenienia jest wyjątkowa estetyka 
płyt gresowych z linii Libet Ceramic. Ich barwa oraz 
przyjemnie szorstka struktura sprawiają, że do złudzenia 
przypominają wyglądem płyty ze szlachetnego kamie-

ARISTONI��corrente�str. 182

PORA  
NA PŁYTY  
GRESOWE 

nia granitowego. Kolorystyka poszczególnych płyt różni 
się nieco od siebie, dzięki czemu uzyskujemy zróżnico-
wany efekt jaki posiadają naturalne materiały nawierzch-
niowe. Tworzone z nich powierzchnie są jednocześnie 
naturalne i bardzo eleganckie. Odznaczają się przy tym 
nowoczesną stylistyką, którą podkreślają ich kwadrato-
wy kształt oraz znaczne rozmiary. Płyty oferowane są 
w dwóch wymiarach 60x60 cm i 90x90 cm i grubości 
zaledwie 2 cm. Ponadto płyty są barwione w masie, co 
znacznie podwyższa ich estetykę szczególnie na bocz-
nych płaszczyznach. Dzięki temu mogą być one wyko-
rzystywane na schodach, zakończeniach tarasu itp. 

Niezwykłe właściwości płyt gresowych z linii Libet Ce-
ramic, jak również ich nieprzeciętne wzornictwo pozwa-
lają na zastosowanie ich na zewnątrz i we wnętrzach 
domów, rezydencji czy pałaców. Polecane są przede 
wszystkim do kreowania gustownych nawierzchni tara-
sów, patio, balkonów, także wykładania basenów oraz 
elewacji budynków. We wnętrzach natomiast efektow-
nie wyglądają jako okładzina podłóg oraz schodów, 
przyczyniając się do współtworzenia niepowtarzalne-
go klimatu. Szczególnie korzystnie prezentuje się taras, 
który wręcz „wchodzi” do salonu. Dlatego też szukając 
oryginalnych rozwiązań do wymarzonego domu z ogro-
dem warto postawić na płyty gresowe Aristoni oraz 
Sedimento z linii Libet Ceramic.

Maciej 
Pańczyk

Dyrektor rozwoju 
biznesu

łatwy montaż

łatwy demontaż

odporność na 
działanie substancji 
chemicznych i soli

wysoki współczynnik 
antypoślizgowy

nie wymagają 
specjalnej pielęgnacji 
– łatwe utrzymanie w 
czystości

brak nasiąkliwości 
– odporność na 
plamienie

bardzo duża wy-
trzymałość – aż do 
1 tony

mrozoodporność, 
odporność na 
zmienne warunki 
atmosferyczne
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

WSPORNIKI

str. 162

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
MAXIMA

str. 192

KULA

str. 242

CERAMIC \ Aristoni

ARISTONI�corrente

WYMIARY

DOSTĘPNE KOLORY

corrente

NOWOŚĆ

WYŻSZY STOPIEŃ ELEGANCJI

ARISTONI

Płyty gresowe Aristoni to kwintesencja nowoczesności zamknięta w estetycznej formie. Innowacyjny, niezwykle wytrzymały materiał wpływa na ich 
wyjątkową funkcjonalność. Kwadratowy kształt pozwala na tworzenie nowoczesnych, geometrycznych kompozycji, a głęboka, wielowymiarowa 
kolorystyka nadaje całej aranżacji eleganckiego, jedynego w swoim rodzaju uroku. Wysoki współczynnik antypoślizgowy oraz szerokie możliwości 
montażu (również na wspornikach) nadają im praktycznego charakteru.

Dostępne formaty  
[cm]

Waga opakowania 
[kg]

Płyt w opakowaniu 
[szt.]

m2 / opakowanie
Opakowań na 

palecie
m2 / paleta dostępne kolory

60x60 
90x90

 33 
44,28

 2 
1

0,72 
0,81

30 
18

21,6 
14,58

corrente

60 cm

90 cm

2 cm

2 cm

 60 cm

 90 cm
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WŁAŚCIWOŚCI

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
SPLIT

str. 194

NATULIT 
MASSIMO

str. 220

CERAMIC \ Sedimento

SEDIMENTO�sabbia

WYMIARY

DOSTĘPNE KOLORY

sabbia

NOWOŚĆ

TRAWERTYNOWE IMPRESJE

SEDIMENTO

Nowoczesne płyty gresowe Sedimento to - na pierwszy rzut oka - przede wszystkim wyjątkowa estetyka. Jednak w rzeczywistości to również wysoka 
jakość, wytrzymałość i innowacyjność. Płyty dostępne są w dwóch okazałych rozmiarach – oba w kształcie kwadratu. O ich niezwykłych walorach 
estetycznych decyduje przede wszystkim naturalny rysunek, a właściwie dziewięć różnych jego odmian. Co ważne – żadna płyta praktycznie nie 
jest taka sama, co pozwala na tworzenie nawierzchni jedynych w swoim rodzaju, a przy tym wyglądających jak naturalny kamień. 

Dostępne formaty  
[cm]

Waga opakowania 
[kg]

Płyt w opakowaniu 
[szt.]

m2 / opakowanie
Opakowań na 

palecie
m2 / paleta dostępne kolory

 60x60 
90x90

 33 
44,28

 2 
1

0,72 
0,81

30 
18

21,6 
14,58

sabbia

WSPORNIKI

str. 162

Produkt dostępny od maja 2015 r.

60 cm

90 cm

2 cm

2 cm

 60 cm

 90 cm
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CERAMIC \ Inspiracje
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COMPLETTO
PRODUKTY  
KOMPLEMENTARNE
Linia Libet Completto to gama produktów uzupełniających, któ-
re doskonale pasują do pozostałych elementów z oferty Libet. 
Świetnie komponują się zarówno z płytami tarasowymi i greso-
wymi, szlachetnymi kostkami czy elementami z betonu architekto-
nicznego. Stanowią doskonałe uzupełnienie projektu otoczenia 
posesji. Stopnie schodowe, ich wykończenia, palisady, murki czy 
gazony – razem, jak i indywidualnie – świetnie prezentują się 
wokół posesji. Produkty te dobrze sprawdzą się także w przy-
padku budowania elementów małej architektury.

Piastra ...............................................................................190
Stopień schodowy Maxima ........................................192
Stopień schodowy Split ...............................................194
Stopień schodowy Venetia..........................................196
Kravento Alto ..................................................................198
Kravento Grande ..........................................................200
Kravento Basso ..............................................................202
Palisada Rustykalna ......................................................204
Palisada Split ..................................................................206
Palladio ............................................................................208
Palisada Classic.............................................................210
Gazon trapezowy .........................................................212
Murja ...............................................................................214
Cegła Split ......................................................................216
Kamień ogrodowy ........................................................218
Natulit Massimo ............................................................220
Cadena ...........................................................................222
Ogrodzenie ....................................................................224

Klej do betonu 2w1 ......................................................226

Inspiracje .........................................................................228
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COMPLETTO \ Piastra

PIASTRA  bianco carrara

COLOR
MIX

DONICA 

str. 238

VIA TRIO

str. 52

STONE ROAD

str. 106

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

kasztanowy

bianco carrara

nero

pastello

MINIMALIZM W DUŻYM ROZMIARZE

PIASTRA

Piastra to estetyczny blok betonowy o naprawdę słusznych rozmiarach. Barwienie w masie sprawia, że możliwości wykorzystania Piastry jest napraw-
dę wiele – ogranicza nas właściwie tylko przestrzeń i wyobraźnia. Może ona stanowić zarówno element nawierzchni, jak również – postawiona 
w pionie – odgradzać określone strefy. Fenomenalnie sprawdza się także w przypadku budowy betonowych mebli ogrodowych, takich jak ławki, 
fotele czy sofy.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

10 6,48 1666 1 7

bianco carrara
nero

 pastello
kasztanowy

NOWOŚĆ

projekt: Libet
 wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

120 cm

90 cm

 10cm

PPS

Produkt dostępny wyłącznie w Partnerskich Punktach Sprzedaży Libet.
Adresy na stronie www.libet.pl/partneskie-punkty-sprzedazy.

PPSProdukt dostępny na zamówienie
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WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

N

popielaty

antracyt

NOWOCZESNE SCHODY

STOPIEŃ SCHODOWY MAXIMA

Stopień schodowy Maxima, dzięki spójnej kolorystyce, fakturze i strukturze stanowi doskonałe uzupełnienie nawierzchni wykonanych z innych 
produktów z Systemu Maxima. Dzięki tej komplementarności z ich pomocą możliwe jest stworzenie nowoczesnego, minimalistycznego klimatu 
otoczenia, który dodatkowo podkreślają estetyczne szarości. Stopień schodowy Maxima sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne są schody 
z prawdziwego zdarzenia.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

15 12 1442 3 4
popielaty 
antracyt

COMPLETTO \ Stopień schodowy Maxima

STOPIEŃ SCHODOWY MAXIMA  antracyt
ROMANO  bazaltowy grafit str. 62
MERANO  piaskowo-beżowy str. 60

SYSTEM
MAXIMA

100 cm

35 cm

 15 cm

MAXIMA 
GRANDE 

str. 134

KULA

str. 242

TIERRA

str. 144

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

NATURALNE KONTRASTY

STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT

Produkty splitowane, w tym stopień schodowy Split, charakteryzuje przede wszystkim niezwykła estetyka, przywodząca na myśl naturalny kamień. 
Tworzą one niepowtarzalne aranżacje, które doskonale wpisują się w klimat otoczenia. Gładka powierzchnia i ozdobna faktura boku uzyskana 
w technologii splitowania (czyli łamania) kontrastują i współgrają ze sobą jednocześnie, dzięki czemu otrzymujemy rozwiązanie funkcjonalne, a przy 
tym zwracające uwagę.

grubość [cm] waga palety [kg] szt. / paleta szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

15 1681 12 2 6

bianco carrara
pastello

kasztanowy
nero

projekt i wykonanie: P.H.U MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

COMPLETTO \ Stopień schodowy Split

STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT  nero
PICCOLA  bianco carrara, nero str. 72
NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit str. 220

COLOR
FLEX

100 cm

 15 cm

nero

bianco carrara

pastello

kasztanowy

40 cm

PALISADA 
SPLIT

str. 206

NATULIT 
MASSIMO

str. 220

CEGŁA SPLIT

str. 216

N
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WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

verno

AKSAMIT POD STOPAMI

STOPIEŃ SCHODOWY VENETIA

Niezwykle estetyczny stopień schodowy Venetia doskonale komponuje się z płytami Venetia z grupy Libet Impressio. Delikatny, kredowy kolor oraz 
przypominająca skałę wapienną faktura sprawiają, że obok schodów wykonanych z ich pomocą nikt nie przejdzie obojętnie. Mimo znacznych 
rozmiarów nadają aranżacji lekkości i subtelności. Stopnie schodowe Venetia podkreślają elegancję i wytworność całej posesji.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

9 10 320 10 1 verno

COMPLETTO \ Stopień schodowy Venetia

STOPIEŃ SCHODOWY VENETIA  verno

44,6 cm

 9 cm

VENETIA 
PROSTOKĄT

str. 156

VENETIA 
KOŁO

str. 158

TRAWERTYN

str. 150

29,6 cm
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WYMIARY

STANĄĆ NA WYSOKOŚCI ZADANIA

KRAVENTO ALTO

Kravento Alto to system wykończenia nawierzchni składający się z trzech elementów (dwóch o przekroju trapezu i jednego opartego na kształcie 
kwadratu). Dobrze sprawdzi się jako obrzegowanie tarasów, stopni schodowych czy murków, przyda się również przy budowie oczek wodnych, 
bądź kwietników. System dostępny jest w melanżach kolorystycznych pasujących do kostek z grupy Colormix, jak również w wersji Maxima.

wysokość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

35
1 [14]
2 [28]
3 [70]

1089 56 2

antracyt
pastello

kolory jesieni
kasztanowy

COMPLETTO \ Kravento Alto

KRAVENTO ALTO  kasztanowy
PICCOLA  pastello str. 114
IMOLA  pastello str. 108

COLOR
MIX

SYSTEM
MAXIMA

kasztanowy 
COLORMIX

antracyt 
MAXIMA

pastello 
COLORMIX

kolory jesieni 
COLORMIX

DOSTĘPNE KOLORY

7,5 cm

10 cm

10 cm

7,5 cm

10 cm

10 cm

 35 cm

1 2 3

MAXIMA 

str. 138

PEPITO

str. 98

SOLEDO

str. 142

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

12,4 cm
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SYSTEM
MAXIMA

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

pastello 
COLORMIX

kolory jesieni 
COLORMIX

kasztanowy 
COLORMIX

antracyt 
MAXIMA 

piaskowo-beżowy 
ANTICO  

torfowy brąz 
ANTICO

WYKOŃCZENIE NA MEDAL

KRAVENTO GRANDE   

Trapezowy kształt oraz szeroka gama kolorystyki i faktur sprawiają, że Kravento Grande jest najbardziej uniwersalnym elementem wykończenia 
nawierzchni. W skład systemu wchodzą trzy elementy, które doskonale sprawdzą się podczas modelowania dekoracyjnych linii zamykających kręte 
ścieżki, budowania kwietników, obrzeży rabat czy wykończenia półokrągłych schodów. Kravento Grande dostępne jest w trzech wersjach wykoń-
czenia — Antico, Colormix oraz Maxima — pasujących do innych produktów nawierzchniowych z oferty. 

wysokość [cm] szt. / paleta
waga palety /  
big bag [kg]

szt. / warstwa liczba warstw szt. / big bag dostępne kolory

20

1 (36)
2 (36)
3 (90)

lub
1 [21]
2 [42]

3 [105]

916
lub

941

54
lub
56

3

162 
lub 

168

piaskowo-beżowy
torfowy brąz

—

pastello
kolory jesieni
kasztanowy

antracyt

10 cm 7,5 cm 10 cm

7,5 cm 10 cm 10 cm

COMPLETTO \ Kravento Grande

KRAVENTO GRANDE  piaskowo-beżowy
ROMANO  piaskowo-beżowy, torfowy brąz str. 62

 20 cm

1 2 3

MERANO

str. 60

TORINO

str. 160

INNOVATIO

str. 76

projekt i wykonanie: P.H.U. MAJEWSKI Piotr Majewski, Janki

12,4 cm
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pastello 
COLORMIX

kasztanowy 
COLORMIX

piaskowo-beżowy 
ANTICO  

torfowy brąz 
ANTICO

ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI 

KRAVENTO BASSO

Kravento Basso to niewielka kostka o odmiennych przeciwległych krawędziach, z których jedna jest ścięta, a druga półokrągła. Dzięki temu z jej 
wykorzystaniem możliwe jest dowolne kształtowanie charakteru otoczenia pod względem wizualnym. Kravento Basso stanowi praktyczną ramę dla 
projektowanej powierzchni, estetycznie domyka budowaną kompozycję. Dzięki dostępności w dwóch rodzajach wykończenia powierzchni (Antico 
i Colormix) doskonale współgra z kostkami z linii Libet Decco.

wysokość [cm] szt. / paleta
waga palety /  
big bag [kg]

szt. / warstwa liczba warstw szt. / big bag dostępne kolory

12,5 378 1348 63 6

378
piaskowo-beżowy

torfowy brąz

—
pastello

kasztanowy

12,5 cm

COMPLETTO \ Kravento Basso

KRAVENTO BASSO  piaskowo-beżowy

 12,5 cm

ROMANO

str. 62

AKROPOL

str. 112

SOLEDO

str. 142

10 cm

projekt i wykonanie: KaBa Brukarstwo, Nasielsk
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WYMIARY

MILION MOŻLIWOŚCI

PALISADA RUSTYKALNA

Palisadę rustykalną tworzą trzy połączone ze sobą elementy o wyjątkowo estetycznej powierzchni i nierównomiernym rysunku. Jej cechą charakte-
rystyczną jest możliwość tworzenia unikalnych układów obrzegowania – w systemie znajdują się bowiem elementy o dziewięciu zróżnicowanych 
fakturach wierzchu. Palisada rustykalna, dzięki eleganckiej kolorystyce opartej o głębokie szarości, stanie się ozdobą odmiennych aranżacji – od 
nowoczesnych po te bardziej tradycyjne.

wysokość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

11 216 1213 36 6
antracytowy

szary

COMPLETTO \ Palisada Rustykalna

PALISADA RUSTYKALNA  szary

antracytowy

szary

DOSTĘPNE KOLORY

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
SPLIT

str. 194

NATULIT 
MASSIMO

str. 220

PIASTRA

str. 190

26,9 cm

28,9 cm

 11 cm

9 cm

NOWOŚĆ
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WYMIARY

NATURALNE ZWIEŃCZENIE 

PALISADA SPLIT

Podstawowymi walorami palisady Split są jej naturalny wygląd przywodzący na myśl prawdziwy kamień, a także niezwykła funkcjonalność. Dzięki 
temu od wielu sezonów jest ona chętnie wykorzystywana przy aranżacji otoczenia posesji utrzymanych w różnych stylach. Jej dwa przeciwległe boki 
są gładkie, a dwa naturalnie łamane (podobnie jak górna część), co pozwala na układanie ozdobnych, zwartych murków dzielących przestrzeń 
w ogrodzie. Dobrze sprawdzi się także przy kształtowaniu łuków o dowolnym promieniu, a także wykańczaniu krawędzi schodów czy wysokich 
tarasów.

wymiary [cm] waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw szt. / paleta dostępne kolory

10 x 10 x 45 1474 20 7 140 bianco carrara
pastello

kasztanowy
nero10 x 10 x 60 1571 16 7 112

15 x 14 x 90 1330 5 6 30
pastello

kasztanowy
nero

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

COMPLETTO \ Palisada Split

PALISADA SPLIT  bianco carrara
GRYS  nero carbone str. 252

COLOR
FLEX

10 cm

 90 cm

 60 cm

 45 cm

nero

bianco carrara

pastello

kasztanowy

DOSTĘPNE KOLORY

10 cm 10 cm 15 cm

STOPIEŃ 
SCHODOWY 
SPLIT

str. 194

PIASTRA

str. 190

Produkt dostępny na zamówienie

KLEJ 2W1

str. 226

14 cm10 cm
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WYMIARY

KSZTAŁTOWANIE NA CZAS

PALLADIO

Palladio bardzo dobrze sprawdza się w przypadku potrzeby obrzegowania prostych ścieżek, jak również łuków – gdy zajdzie taka potrzeba 
produkt można swobodnie dzielić uzyskując tym samym dowolną krzywiznę. Jeden element składa się z sześciu palisad, co w niebagatelny sposób 
wpływa na szybkość zabudowy. Optymalna wysokość natomiast pozwala na pokonanie różnic wysokości oraz na budowanie niewielkich schodów.

COMPLETTO \ Palladio

PALLADIO  grafit

37 cm

 28 cm

pastello 
GŁADKI COLORMIX Z ALS

grafit 
LUX

brąz 
LUX

DOSTĘPNE KOLORY

6 cm

waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw szt. / paleta dostępne kolory

702 27 2 54
pastello

grafit
brąz

GAZON 
TRAPEZOWY 

str. 212

OGRODZENIE

str. 224

MONZA 
COLORMIX

str. 148

N
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WYMIARY

KLASYKA GATUNKU

PALISADA CLASSIC

Palisada Classic to wciąż popularny element wykończeniowy schodów, lekko podniesionych tarasów czy ogrodowych alejek. Jej walcowata forma 
pozwala na budowanie łuków o dowolnym promieniu. Dobrze sprawdzi się jako kontrastowe rozwiązanie dla ostrych krawędzi pozostałych elemen-
tów nawierzchniowych ułożonych w geometryczne kształty. Zróżnicowana oferta kolorystyczna pozwala na dopasowanie zarówno do klasycznych, 
jak i bardziej nowoczesnych aranżacji.

wykonanie: ESBRUK Bogdan Skrzypczyk

COMPLETTO \ Palisada Classic

PALISADA CLASSIC  brązowy

11,1 cm

 40 cm

czerwony

grafitowy

brązowy

szary

DOSTĘPNE KOLORY

wysokość [cm] waga palety [kg] szt. / m.b. szt. / paleta liczba warstw dostępne kolory

40 501 ok. 11 56 1

grafitowy 
brązowy

szary  
czerwony

AKROPOL

str. 112

GAZON 
TRAPEZOWY

str. 212

PEPITO

str. 98

Produkt dostępny na zamówienie
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

FUNKCJONALNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

GAZON TRAPEZOWY

Gazon trapezowy w otoczeniu posesji znajduje wiele praktycznych zastosowań. Może stanowić estetyczne tło dla ogrodowej roślinności, wydzie-
lać określone strefy wokół domu, pomoże również zbudować oryginalny murek. Zróżnicowane kolory pozwalają na tworzenie wielu ciekawych 
kompozycji pasujących do stylistyki całej aranżacji.

szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

18 756 6 3
pastello

brąz
grafit

COMPLETTO \ Gazon trapezowy

GAZON TRAPEZOWY  pastello

29,1 cm

39,6 cm

39,8 cm

 30 cm

pastello 
ALS

brąz

grafit

DOSTĘPNE KOLORY

N

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

PEPITO 

str. 98

KLEJ 2W1

str. 226
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

MUREK NA MIARĘ

MURJA

Murja to dwa barwione w masie elementy o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Dzięki temu możliwe jest budowanie mniejszych murków czy rabat 
także w ogrodach o skromniejszych możliwościach aranżacyjnych. Estetyczna, antracytowa, postarzana powierzchnia sprawia, że Murja pięknie 
wpisuje się zarówno w klasyczne, stylizowane otoczenie, jak i nowoczesne, minimalistyczne kompozycje.

grubość [cm] m2/paleta / big bag
waga palety  

/ big bag [kg]
szt. / paleta / big bag szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

4 10,08 975 600 150 4 antracytowy

COMPLETTO \ Murja

MURJA  antracytowy

ANTICO

antracytowy 
ANTICO

DOSTĘPNE KOLORY

NOWOŚĆ

QUADRA 

str. 92

INNOVATIO

str. 76

11,8 cm 15,9 cm

4 cm

 11,8 cm

KLEJ 2W1

str. 226
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WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

Z NATURĄ W TLE

CEGŁA SPLIT

Cegła Split pomaga wyczarować niezwykle estetyczne elementy dekoracyjne i funkcjonalne wokół domu. Specjalna metoda produkcji elementów 
splitowanych pozwala uzyskać wyjątkową fakturę na najczęściej eksponowanych bokach, tworząc naturalny efekt. Cegła doskonale sprawdzi się 
przy budowie murków, ogrodzeń, podmurówek, kwietników czy studni, jednak to tylko niektóre z możliwych jej zastosowań.

grubość [cm]
szt. / paleta /  

big bag
waga palety / big bag [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6,5 280 1283 28 10

bianco carrara
piaskowo-beżowy

torfowy brąz 
kasztanowy

pastello

COMPLETTO \ Cegła Split

CEGŁA SPLIT  pastello

COLOR
FLEXANTICO

piaskowo-beżowy 
ANTICO

torfowy brąz 
ANTICO

bianco carrara

pastello kasztanowy

DOSTĘPNE KOLORY

N

Produkt dostępny na zamówienie

25 cm

 6,5 cm

TOSCANIA 
PROSTOKĄT

str. 152

PALISADA 
SPLIT

str. 206

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

KLEJ 2W1

str. 226

12 cm
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WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

PRAKTYCZNY I ESTETYCZNY

KAMIEŃ OGRODOWY

Kamień ogrodowy do złudzenia przypomina swój naturalny odpowiednik. Funkcjonalna forma trapezu daje szerokie możliwości projektowe, dzięki 
czemu w kilka chwil można zupełnie odmienić nawet niewielką ogrodową przestrzeń. Kamień ogrodowy dobrze sprawdzi się jako oprawa okrą-
głych rabat, otoczenia drzew, oczek wodnych, naturalne wykończenie murków, ogrodzeń czy ścieżek. 

grubość [cm] szt. / big bag waga / big bag [kg] dostępne kolory

10 175 1635
piaskowo-beżowy

torfowy brąz

projekt: Libet 
wykonanie: Firma MICHALEC s.c., Łódź

COMPLETTO \ Kamień ogrodowy

KAMIEŃ OGRODOWY  torfowy brąz

ANTICO

20 cm

20 cm

 10 cm piaskowo-beżowy 
ANTICO

torfowy brąz 
ANTICO

DOSTĘPNE KOLORY

16 cm

TORINO 

str. 160

IMOLA 

str. 108

KLEJ 2W1

str. 226
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WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

POLE DO POPISU

NATULIT MASSIMO

Kostka Natulit Massimo, dzięki prostemu, funkcjonalnemu kształtowi oraz jednolitemu zabarwieniu każdej ze stron, stanowi bardzo dobry materiał 
do układania murków. Świetnie sprawdzi się w przypadku tworzenia wielu zróżnicowanych elementów małej architektury w ogrodzie, jak np. ławki. 
Postarzana powierzchnia doskonale pasuje do stylizowanych czy rustykalnych aranżacji, w których nie brak soczystej zieleni i naturalnego drewna.

grubość [cm] m2 / big bag / paleta waga palety / big bag [kg] szt. / big bag dostępne kolory

8 8 1347 224
bazaltowy grafit

piaskowo-beżowy
torfowy brąz

COMPLETTO \ Natulit Massimo

NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit
TRAWERTYN  bianco str. 150
GRYS  nero carbone str. 252

ANTICO

20,8 cm

8 cm

 17,3 cm

bazaltowy grafit 
ANTICO

piaskowo-beżowy 
ANTICO

torfowy brąz 
ANTICO

DOSTĘPNE KOLORY

PIASTRA 

str. 190

ROMANO

str. 62

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

KLEJ 2W1

str. 226
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WŁAŚCIWOŚCI

KULA

str. 242

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

gołębi

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA

CADENA

Bloczki Cadena to nowoczesny system ogrodzeniowy o wyjątkowym designie. Cztery odmienne kształty – dwa ażurowe oraz dwa pełne, stano-
wiące doskonałe wykończenie – pozwalają na budowę wielu zróżnicowanych form przestrzennych. Możliwe jest wykonanie zarówno zwartych 
murków, jak i bardziej ażurowych, z prześwitami o różnych rozmiarach. W tym przypadku ogranicza nas właściwie tylko wyobraźnia, potrzeby 
i przeznaczenie tworzonej koncepcji. Dla stabilizacji układu zalecane jest układanie na tak zwaną cegiełkę. Autorami projektu są Jakub Pułka oraz 
prof. Jan Kukuła.

CADENA gołębi

NOWOŚĆ

COMPLETTO \ Cadena

PALISADA 
SPLIT 

str. 206

1

3

2

4

element grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1

12

192 928 32

6

gołębi

2 72 1163 12

3

8

256 1126 32

8

4 96 1369 12

17,5 cm

17,5 cm 53,1 cm

53,1 cm

8 cm

12 cm

 17,5 cm

 17,5 cm

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt dostępny od lipca 2015 r.

Przykładowa aranżacja 
Zalecane układanie „na cegiełkę”

KLEJ 2W1

str. 226
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WŁAŚCIWOŚCI COLOR
FLEX

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

neropastello

kasztan

popielaty

ESTETYCZNE OTOCZENIE

OGRODZENIE

System ogrodzeniowy składający się z elementów splitowanych to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego, a przy tym 
niezwykle estetycznego ogrodzenia w naturalnym stylu. Nieregularny rysunek boków elementów wchodzących w skład systemu prezentuje się wy-
jątkowo elegancko, a kolorystyka i faktura spójne z innymi produktami z oferty sprawiają, że całe otoczenie posesji wygląda niezwykle estetycznie.

elementy szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

daszek dwuspadowy 2-stronnie
splitowany

105 676 15 7

pastello
kasztan

popielaty
nero

bloczek 2-stronnie, 3-stronnie  
i 4-stronnie splitowany

60 865 12 5

bloczek połówkowy 3-stronnie 
spitowany

120 961 24 5

COMPLETTO \ Ogrodzenie

splitowany 2-stronnie

splitowany 3-stronnie splitowany 2-stronnie

splitowany 4-stronniesplitowany 3-stronnie

19 cm

27,6 cm

38 cm

38 cm38 cm

22 cm

19 cm

19 cm

OGRODZENIE pastello

 4,5 / 6 cm

 14 cm

 14 cm

PALISADA 
SPLIT 

str. 206

DURANGO

str. 56

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

KLEJ 2W1

str. 226
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COMPLETTO \ Klej do betonu 2w1

 Produkty Libet to nie tylko piękna nawierzchnia, ścieżki, 
tarasy czy schody. Idealnym uzupełnieniem aranżacji 
wykonanej ze szlachetnych kostek brukowych czy płyt ta-
rasowych są elementy małej architektury stworzone np. z 
produktów Libet Completto. Estetyczne ogrodzenia, mur-
ki i kwietniki stanowią funkcjonalne rozwiązania o nieza-
przeczalnych walorach wizualnych. Idealnie nadają się 
do podkreślenia wybranych elementów czy wydzielenia 
w ogrodzie określonych stref.

 Libet Klej do betonu 2w1 umożliwia każdemu samo-
dzielne stworzenie oryginalnych elementów aranżacji 
otoczenia posesji bez konieczności rozrabiania kle-
jów cementowych. To jednoskładnikowy, bezbarwny 
klej-uszczelniacz na bazie polimeru, utwardzający 
się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub 
klejonych elementach. Wykorzystywany jest głów-
nie do łączenia produktów Libet Completto. Cały 
proces jest niezwykle łatwy i szybki, nie wymaga 
specjalnego przygotowania – wystarczy oczyszcze-
nie powierzchni i użycie odpowiedniego aplikatora  
do kartuszy.

 Libet Klej do betonu 2w1 doskonale sprawdza się 
w przypadku budowania i uszczelniania ogrodzeń 
oraz murów zbrojonych, a także tworzenia niskich 
murków i kwietników (np. z kamienia ogrodowe-
go, cegły splitowanej, kostki Natulit Massimo, pali-
sady splitowanej układanej w orientacji poziomej,  
gazonów).

KLEJ DO 
BETONU 
2W1

KROK 1  Oczyszczenie powierzchni KROK 2  Aplikacja kleju

Kamil  
Drewczyński

Menadżer ds. 
Wsparcia Sieci 
Sprzedaży



228 229

C
O

M
PL

ET
TO

NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit str. 220

PALISADA SPLIT  nero str. 206
STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT  str. 194
AKROPOL  bianco carrara, nero str. 70

PALISADA SPLIT  nero str. 206
AKROPOL  bianco carrara str. 70
OTOCZAKI  bianco bello str. 252

COMPLETTO \ Inspiracje

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków, 
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków 
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmekv
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KRAVENTO GRANDE  piaskowo-beżowy str. 200
ROMANO  piaskowo-beżowy str. 62

CEGŁA SPLIT  kasztanowy str. 216
STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT  pastello str. 194

NATULIT MASSIMO  piaskowo-beżowy str. 220

COMPLETTO \ Inspiracje

projekt: Libet, wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

projekt: Ernest Raczewski BRUKPROJEKT, Kraków
wykonanie: QOSTKAPROJECT, Chełmek
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COMPLETTO \ Inspiracje

CEGŁA SPLIT  kasztanowy str. 216
ROMANO  piaskowo-beżowy str. 62

projekt: for harmony architektura Rafał Szymański, Ochojno

STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT  nero str. 194
PALISADA SPLIT  nero str. 206

PALISADA SPLIT  bianco carrara str. 206
AKROPOL  bianco carrara str. 70

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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PALISADA SPLIT  bianco carrara str. 206

TRAWERTYN  bianco str. 150
PICCOLA  bianco carrara, nero str. 72
STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT  nero str. 194

KRAVENTO ALTO  antracyt str. 198
ROMANO  bazaltowy grafit str. 62
QUADRA  bianco carrara, nero str. 68

COMPLETTO \ Inspiracje

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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STAMPO
BETON ARCHITEKTONICZNY
Stampo to kolekcja elementów małej architektury wykonanych z suro-
wego, ale niezwykle estetycznego betonu architektonicznego. W skład 
linii wchodzą funkcjonalne formy, które mogą stać się zarówno nowo-
czesną ozdobą otoczenia posesji, jak i praktycznym detalem o okre-
ślonej roli. Elementy Stampo świetnie wpisują się zarówno w klimat 
prywatnych przestrzeni, jak i tych publicznych. Skutecznie przyciągają 
uwagę w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach dopełniając 
kompozycję stworzoną z eleganckich płyt czy kostek.

Wszystkie produkty Stampo są impregnowane na etapie pro-
dukcji. Dzięki nowoczesnej i unikatowej technologii produkcji 
Kule oraz Piłki golfowe posiadają jednolitą, bezszwową for-
mę. Wszystkie produkty z oferty podstawowej Stampo do-
stępne są także w nowej wersji - z powierzchnią piaskowaną.

Donica .............................................................................238
Sześcian ..........................................................................240
Kula ..................................................................................242
Piłka golfowa ..................................................................244

Inspiracje .........................................................................246



STAMPO \ Donica

50 cm

100 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

 100 cm

 50 cm

 50 cm

ST
A

M
PO

238 239

ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

SZEŚCIAN

str. 240

PIASTRA

str. 190

MAXIMA 
LUMINO 

str. 136

projekt: Libet 
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

DONICA  biały betonowy

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

biały betonowy

NOWOCZESNE TŁO ZIELENI

DONICA

Donica Stampo to obowiązkowy element w ogrodzie czy na tarasie zaaranżowanym w nowoczesnym, minimalistycznym bądź industrialnym stylu. 
Prosta forma połączona z surowym betonem tworzy zaskakująco estetyczny efekt. Pięknie prezentuje się wypełniona bujną roślinnością – tak w do-
mowej przestrzeni, jak i w miejskiej dżungli.

wymiary [cm] waga [kg] szt. / paleta dostępne kolory

50 x 50 x 50 204 1

biały betonowy50 x 100 x 50 358 1

50 x 50 x 100 300 1



STAMPO \ Sześcian
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

DONICA

str. 238

VERTIGO 
LUNGO

str. 100

INNOVATIO

str. 76

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

biały betonowy

KLASYKA W MINIMALISTYCZNEJ WERSJI

SZEŚCIAN

Sześcian Stampo to przede wszystkim wszechstronność i użyteczność. Jego prosta i elegancka forma ozdobi zarówno minimalistyczną zabudowę 
prywatną, jak i modernistyczną przestrzeń publiczną. Dobrze sprawdza się jako estetyczny detal podkreślający charakter otoczenia, ale można 
przypisać mu wiele innych zastosowań. Może stać się krzesłem, stolikiem ogrodowym, ogranicznikiem wjazdu, jak również dzielić przestrzeń na okre-
ślone strefy.

wymiary [cm] waga [kg] szt. / paleta dostępne kolory

50 x 50 x 50 288 1 biały betonowy

projekt: Libet 
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory

SZEŚCIAN  biały betonowy
DONICA  50x50x50 cm biały betonowy str. 238
MAXIMA  antracyt str. 138

 50 cm

50 cm

50 cm



STAMPO \ Kula
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ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

ATRIO 

str. 58

CADENA ECO 

str. 80

MAXIMA 
GRANDE

str. 134

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

biały betonowy

ZABAWA NA OKRĄGŁO

KULA

Kula Stampo doskonale wpisuje się w aranżacje zaprojektowane w stylu modernistycznym, ale znajduje też coraz częściej zwolenników wśród 
amatorów klasycznych rozwiązań. Jej minimalistyczny charakter pięknie podkreśla zieleń trawnika, przełamując jednocześnie geometryczne kształty 
kostek czy płyt tarasowych. Trzy zróżnicowane rozmiary pozwalają na tworzenie ciekawych kompozycji zarówno w przydomowym ogrodzie, jak 
i w przestrzeni miejskiej.

projekt: Libet
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory

KULA  (90 cm, 60 cm, 30 cm)  biały betonowy

 30 cm

 60 cm

 90 cm

średnica [cm] waga [kg] szt. / paleta dostępne kolory

30 32 2

biały betonowy60 259 1

90 875 1



STAMPO \ Piłka golfowa

ST
A

M
PO

244 245

ZOBACZ TAKŻE

WŁAŚCIWOŚCI

VIA TRIO 

str. 52

GRYSY I 
OTOCZAKI 

str. 252

PALISADA 
SPLIT 

str. 206

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

biały betonowy

W SPORTOWYM CHARAKTERZE

PIŁKA GOLFOWA

Urok Piłki golfowej tkwi zarówno w surowym charakterze betonu architektonicznego, jak i w ozdobnej fakturze przywodzącej na myśl jasne skojarze-
nia. Dobrze współgra z nowoczesną aranżacją przydomowej czy publicznej przestrzeni, pięknie wygląda na naturalnym trawniku, jeszcze inaczej 
prezentuje się wokół sportowych obiektów. Może stanowić elegancki detal, jak również funkcjonalny element będący np. ogranicznikiem wjazdu.

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

PIŁKA GOLFOWA  biały betonowy

 60 cm

średnica [cm] waga [kg] szt. / paleta dostępne kolory

60 259 1 biały betonowy
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DONICA  biały betonowy str. 238
GRYS  bianco bello str. 252

PIŁKA GOLFOWA  biały betonowy str. 244

KULA  biały betonowy str. 242

STAMPO \ Inspiracje

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywca, Bochnia
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PIŁKA GOLFOWA  biały betonowy str. 244
KULA  biały betonowy str. 242

PALISADA SPLIT  bianco carrara str. 206
PICCOLA  nero str. 72

DONICA  biały betonowy str. 238

SZEŚCIAN  biały betonowy str. 240
DONICA  biały betonowy str. 238

STAMPO \ Inspiracje

projekt: Libet
wykonanie: F.H.U. Szulik, Żory

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia



PATIO
KAMIEŃ NATURALNY
Linia Libet Patio to naturalne grysy i otoczaki wykonane 
z prawdziwego, włoskiego marmuru. Szlachetne kamie-
nie wysokiej jakości, których wyjątkowość podkreśla es-
tetyczna, szeroka paleta barw, doskonale komponują się 
z pozostałymi produktami Libet. W towarzystwie kostek 
brukowych, płyt tarasowych i gresowych, elementów Li-
bet Completto czy Libet Stampo tworzą spójne, estetycz-
ne aranżacje, utrzymane w naturalnym klimacie.

Grysy i otoczaki ............................................................252
Inspiracje .........................................................................254
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GRYS  nero carbone
NATULIT MASSIMO  bazaltowy grafit str. 220

MAXIMA 

str. 138

STREAM LINE 

str. 86

DONICA

str. 238

OTOCZAKI

rosso maronebianco bellobianco bello rosso marone

nero carbonecrema marmocrema marmo nero carbone

GRYSY

frakcje [mm] opakowanie [kg] waga palety [kg] liczba na palecie dostępne kolory

grysy 16 - 22
25
lub

1000

1220
lub

1020

48
lub
1 bianco bello

crema marmo
rosso marone
nero carbone

otoczaki 25 - 40
25
lub

1000

1220
lub

1020

48
lub
1

NATURALNY UROK MARMURU

GRYSY I OTOCZAKI   

Dekoracyjne grysy i otoczaki z linii Libet Patio wykonane zostały ze szlachetnego, prawdziwego włoskiego marmuru. Pięknie współgrają z kostkami 
czy płytami tarasowymi. Mogą wypełniać szerokie fugi między nimi, ale równie dobrze będą prezentowały się na brzegach ścieżek, przy drzewach, 
jako wypełnienie ażurowych powierzchni czy ozdoba w donicach bądź gazonach. Grysy wyróżniają kanciaste brzegi i chropowata faktura, oto-
czaki natomiast są gładkie, a przez to delikatniejsze w odbiorze. 

PATIO \ Grysy i otoczaki

Jeden worek 25 kg wystarcza na pokrycie 0,36 m2 powierzchni, przy głębokości zasypu 5 cm.
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PATIO \ Inspiracje

GRYS  crema marmo str. 252
NATULIT MASSIMO  piaskowo-beżowy str. 220

GRYS  nero carbone str. 252
TOSCANIA PROSTOKĄT  grigio str. 152

GRYS  crema marmo str. 252
NATULIT MASSIMO  piaskowo-beżowy str. 220

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia

projekt: Libet
wykonanie: CEN-BRUK Jarosław Krzywda, Bochnia
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CLASSIC
KOSTKI STANDARDOWE
Kostki z linii Libet Classic to propozycja dla osób poszukują-
cych przede wszystkim praktycznych rozwiązań. Stonowa-
na kolorystyka i klasyczne, proste kształty podkreślają klimat 
otoczenia, nie dominując zbytnio w całej aranżacji. Spraw-
dzą się tak w kameralnych ogrodach, jak i w przestrzeni 
miejskiej. Klasyczne wersje kostek ECO natomiast zdadzą 
egzamin w miejscach, gdzie liczą się przede wszystkim 
ekologiczne rozwiązania.

Cadena ECO ................................................................258
Stream Line ......................................................................260
Iberia ................................................................................262
Vertigo..............................................................................264
Stone Road .....................................................................266
Quadra ............................................................................268
Akropol ............................................................................270
Próg zwalniający ...........................................................272
Nostalit ............................................................................274
Inspiracje .........................................................................276
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KULA

str. 242

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

EKOLOGIA W SZAROŚCIACH

CADENA ECO

Kostki Cadena Eco w szarym odcieniu to ekologiczne rozwiązanie w klasycznej kolorystyce. Cztery zróżnicowane elementy pozwalają na tworze-
nie odmiennych układów – od niemal zwartych nawierzchni, przez bardzo ażurowe, po niesymetryczne, luźno rozrzucone w trawie punkty. Szerokie 
możliwości kompozycyjne sprawiają, że efekt finalny zależy tyko od naszej pomysłowości. Autorami projektu są Jakub Pułka oraz prof. Jan Kukuła.
Elementy nie są barwione w masie, dlatego nie nadają się do budowania murków.

CADENA ECO szary

NOWOŚĆ

CLASSIC \ Cadena ECO

PALISADA 
SPLIT 

str. 206

8 cm

12 cm

1

3

2

4

element grubość [cm] waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

1

12

928 32

6

szary

2 1163 12

3

8

1126 32

8

4 1369 12

53,1 cm

53,1 cm

 17,5 cm

 17,5 cm

17,5 cm

17,5 cm
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GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

QUADRA

str. 268

VIA TRIO 

str. 110

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

DESIGN W KLASYCZNEJ WERSJI

STREAM LINE

Subtelna, ażurowa forma płyty Stream Line sprawia wrażenie niezwykle delikatnej, jednak w rzeczywistości jest ona bardzo wytrzymała. Dobrze 
sprawdzi się na podjazdach czy parkingach. Pięknie wygląda wypełniona trawą czy kamieniami, a jej oryginalny kształt pozwala na budowanie 
niezwykle estetycznych nawierzchni. Płyta Stream Line umożliwia bezproblemowy odpływ wody do gruntu, dlatego zaliczana jest do grupy produk-
tów ECO.

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

10 32 889 4 8 szary

54,7 cm

10 cm

 32,7 cm

STREAM LINE szary

CLASSIC \ Stream Line
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PEPITO 

str. 98

GRYSY I 
OTOCZAKI

str. 252

KRAVENTO 
ALTO

str. 198

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

ECO-PUZZLE

Nowoczesny kształt kostki Iberia przełamuje klasyczna kolorystyka. To niecodzienne połączenie pozwala na budowanie oryginalnego otoczenia 
posesji. Wielość możliwości komponowania różnorodnych układów sprawia, że produkt ten jest szczególnie lubiany przez projektantów ceniących 
niestandardowe rozwiązania. W zależności od wzoru, który wybierzemy, możemy stworzyć nawierzchnię zwartą lub wyjątkowo ażurową, dlatego 
Iberia zaliczana jest do grupy produktów ECO.

IBERIA

grubość [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 160 1161 20 8 szary

30 cm

8 cm

 20 cm

IBERIA szary

CLASSIC \ Iberia

10 cm
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QUADRA

str. 268

GRYSY I 
OTOCZAKI 

str. 252

VERTIGO 
LUNGO 

str. 82

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

EKOLOGICZNA KLASYKA

VERTIGO

Główną zaletą kwadratowej kostki Vertigo są duże odstępniki, które wpływają zarówno na jej walory estetyczne, jak i ekologiczny charakter. 
Powstałe szerokie fugi można wypełnić piaskiem, grysem lub roślinnością, dzięki czemu naturalny odpływ wody do gruntu nie zostanie zaburzony. 
Geometryczna, intrygująca nawierzchnia wykonana z szarych kostek Vertigo, dzięki optymalnej wytrzymałości sprawdzi się na podjazdach czy 
parkingach, a stonowana kolorystyka nie zaburzy stylistyki otoczenia.

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 9,6 1465 30 8 szary

20 cm

8 cm

 17 cm

VERTIGO szary

CLASSIC \ Vertigo
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OGRODZENIE

str. 224

PIASTRA

str. 190

PALISADA 
SPLIT

str. 206

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

NATURALNY RYSUNEK

STONE ROAD

System kostek Stone Road to sześć prostokątnych elementów o zróżnicowanych, ale współgrających ze sobą rozmiarach. Estetyczna, nieregularna 
faktura w połączeniu z klasyczną kolorystyką tworzy kompozycję przypominającą stare trakty kupieckie. Dzięki temu Stone Road dobrze wpisze się 
w klasyczne, rustykalne, stylizowane otoczenie.  

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,21 1503 80 8 szary

STONE ROAD szary

CLASSIC \ Stone Road

8 cm

8 cm

8 cm

9 cm 12 cm 15 cm

18 cm 21 cm

24 cm

 8 cm

 8 cm

 8 cm
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PEPITO 

str. 78

PALLADIO 

str. 208

OGRODZENIE

str. 224

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

grafitowy

PRAKTYCZNOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU

QUADRA

Quadra to dwie kostki o geometrycznym kształcie, ubrane w szare i grafitowe odcienie. Minimalizm i prostota formy sprawiają, że tworzą one niena-
rzucającą się aranżację otoczenia. Kostki posiadają niewielkie fazy, dzięki czemu pozwalają uzyskać wąskie i regularne fugi, które idealnie pasują 
do charakteru całej nawierzchni. Kolekcja ta nie stanowi systemu – każdy z kształtów zakupić można osobno.

grubość [cm] wymiary [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8
20 x 20 
20 x 30

9,6 
9,6

1753 
1753

30 
20

8
szary 

grafitowy

QUADRA grafitowy

CLASSIC \ Quadra

20 cm

30 cm

8 cm

8 cm

 20 cm

 20 cm
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AKROPOL

str. 112

MERANO

str. 60

KRAVENTO 
ALTO

str. 198

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

szary

grafitowy

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE

AKROPOL

Delikatnie ryflowana powierzchnia i brzegi siedmiu kostek wchodzących w skład systemu Akropol sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla 
nawierzchni, w których stawia się przede wszystkim na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Akropol świetnie sprawdzi się zarówno na nie-
wielkich, jak i rozległych powierzchniach. Kostki te zdadzą egzamin na podjazdach, placach, chodnikach czy ogrodowych ścieżkach.

AKROPOL grafitowy

CLASSIC \ Akropol

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm

15,7 cm

19,2 cm 20,9 cm

17,4 cm

6 cm

6 cm

6 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

 13,9 cm

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10
szary

grafitowy
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QUADRA 

str. 268

VERTIGO 

str. 264

PALISADA
CLASSIC 

str. 210

WYMIARY DOSTĘPNE KOLORY

grafitowy

KLASYCZNE BEZPIECZEŃSTWO 

PRÓG ZWALNIAJĄCY

Próg zwalniający to element, którego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, w którym występuje ruch ko-
łowy. Sprawdza się jako ogranicznik prędkości, dlatego często stosowany jest na drogach osiedlowych i przy placówkach oświatowych. Ponadto 
może wyznaczać miejsca parkingowe czy trasę wjazdu do garażu. Zda egzamin również na wzniesieniach – układany w poprzeczne pasy zwięk-
sza przyczepność na stromych podjazdach.

PRÓG ZWALNIAJĄCY grafitowy

CLASSIC \ Próg zwalniający

wymiary [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

20 x 20 x 6 / 7,5 240 1561 30 8 grafitowy

 6 / 7,5 cm

20 cm

20 cm

Produkt dostępny na zamówienie
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OGRODZENIE

str. 224

GAZON 
TRAPEZOWY

str. 212

WYMIARY

KOMFORT I TRADYCJA

NOSTALIT

System Nostalit tworzą trzy kostki oparte o kształt prostokąta, dostępne w pięciu zróżnicowanych kolorach. Pozwala to na nieskrępowane kształtowa-
nie nawierzchni, szczególnie w przypadku klasycznych aranżacji. Paleta barw natomiast zachęca do tworzenia indywidualnych układów, pomaga 
również w wyznaczaniu określonych stref czy miejsc. 

NOSTALIT szary

CLASSIC \ Nostalit

grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6 11,23 1542 72 10

szary
grafitowy

żółty
czerwony
brązowy

8,8 cm 11,8 cm

17,8 cm

 11,8 cm

 11,8 cm

DOSTĘPNE KOLORY

grafitowy

brązowy

żółty

czerwony

szary

PALISADA 
CLASSIC 

str. 210

Produkt dostępny na zamówienie

6 cm

6 cm
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STREAM LINE  szary str. 260

CLASSIC \ Inspiracje

AKROPOL  grafitowy str. 270

STONE ROAD  szary str. 266
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PRÓG ZWALNIAJĄCY  grafitowy str. 272

CLASSIC \ Inspiracje

STREAM LINE  szary str.  260

QUADRA  szary str. 268



Wybierz produkty Libet Fassade dopasowane
do materiałów nawierzchniowych Libet.

ELEWACJA TEŻ MOŻE  
BYĆ PREMIUM!

ALPAMAYO SEVILLA

MARABELLA

CANTABRIA

CASARES

platynowo - biały

brązowo - ceglasty

tytanowo - grafitowy

szaro - beżowy

piaskowo - szary

piaskowo - złoty

imbirowo - szary

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia, ani próbki, ani wzoru w ro-
zumieniu kodeksu cywilnego. Decyzje o zakupie należy podejmować w oparciu o próbki towarów dostępne u sprzedawców. Ze względu na warunki atmosferyczne 
towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku rzeczywiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także forma, mogą 
różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu. Podane w tabelach wagi zawierają masę palety drewnianej. Wymiary podane przy produktach mają charakter 
orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.

Elewacja stanowi ważny element architektoniczny, a wybór 
materiału uzależniony jest w głównej mierze od aspektów 
wizualnych. Forma, barwa, faktura składają się na estetycz-
ny akcent, podkreślając jednocześnie walory danej prze-
strzeni.  W surowych, pozbawionych zbędnych elementów 
bryłach idealnie sprawdzają się czytelne, minimalistyczne 
rozwiązania. W stylizowanych aranżacjach wielce pożąda-
na jest wyrazistość formy niezakłócająca naturalnego rytmu 
architektury.

W katalogu Libet Fassade, dostępnym w punktach sprzedaży Libet, znajdziecie Państwo 
komplet informacji o produktach elewacyjnych, uzupełniających oraz technice montażu. 
Zapraszamy również na stronę www.libet.pl


