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cIeKAwe ROzwIązANIA

Dobrą przestrzeń wokół domu najlepiej stworzyć z zawodowcami. 
Dlatego projektanci współpracujący z naszą firmą prezentują różne 
koncepcje aranżacji oraz dzielą się sposobami na udane realizacje. 
Warto skorzystać ze specjalnego pakietu usług projektowych Libet 
i stworzyć własną aranżację terenu. Na łamach katalogu zaś radzimy, 
jak w oryginalny sposób wykorzystać zakupione materiały.

Spośród wielu trendów warto poznać minimalistyczne aranżacje. 
Modne i w dobrym stylu jest korzystanie z modernistycznych wzor-
ców. Sztuka tworzenia naturalnego otoczenia w stylu eko ma wielu 
zwolenników. Na popularności nie tracą też stylizacje. Zawsze warto 
zwrócić uwagę na specyfikę materiałów, kształty i linie obiektów, 
charakter ozdobników – to pozwoli budować w określonej estetyce, 
z uwzględnieniem własnego gustu. 

Praktyczne wsparcie od nas otrzymują osoby samodzielnie wykonu-
jące prace budowlane. Pokazujemy między innymi, jak dobrze wy-
korzystać nasze materiały wykończeniowe. Zachęcamy do realizacji 
niebagatelnych koncepcji w wyjątkowych miejscach.

PORADY  
I INSPIRAcJe
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NAJWAŻNIEJSZY JEST PROJeKT

bARbARA BERMAN

tel. kom.: 666 088 365
barbara.berman@libet.pl

region północny:
woj. pomorskie i zachodniopomorskie

tel. kom.: 694 408 427
lena.harasym@libet.pl 

region zachodni:
woj. łódzkie

tel. kom.: 600 827 671
malgorzata.gral@libet.pl

region centralny:
woj. lubelskie, mazowieckie

MAŁGORzATA GRAL

LeNA HARASYM

ŁUKASz OSTROWIECKI

tel. kom.: 600 059 466
dominik.wilczynski@libet.pl

region zachodni:
woj. lubuskie, opolskie i dolnośląskie

DOMINIK WILCZYŃSKI

tel. kom.: 608 494 202
pawel.pierzchala@libet.pl

region południowy:
woj. śląskie

PAweŁ PIERZCHAŁA

tel. kom.: 606 932 592
cezary.tylinski@libet.pl

region zachodni:
woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

cezARY TYLIŃSKI

tel. kom.: 662 060 527
lukasz.ostrowiecki@libet.pl 

region południowy:
woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

zarówno dom, jego bryła, elewacje, jak i okolica wokół 
budynku powinny tworzyć harmonijną całość. by wszystko 
było utrzymane w jednorodnym stylu, warto udać się po 
pomoc do profesjonalisty.

zadzwoń, umów się na spotkanie z projektantem!

PAKIeT USŁUG PROJeKTOwYch

Pakiet usług projektowych obejmuje kilka różnych opcji polegających na przygotowaniu projektu aranżacji terenu, dosto-
sowanych do oczekiwań i możliwości każdego inwestora. W ramach tego przedsięwzięcia na stronie internetowej firmy  
(www.libet.pl/indywidualny-projekt-aranzacji) zostały przedstawione cztery pakiety projektowe, uzależnione od metrażu aranżowanej przestrzeni.

PROFeSJONALNY zeSPóŁ

Tworząc projekt, warto zadbać o to, by dana posesja odzwier-
ciedlała osobowość właściciela, by otoczenie domu można było 
uznać za jego wizytówkę, a także by wszelkie zaaranżowane 
przestrzenie miały walory i funkcjonalne, i estetyczne. W trosce 
o te aspekty firma Libet powołała zespół profesjonalnych architektów 
oferujących kompleksową pomoc. Projektanci dostępni w sieci Au-
toryzowanych Punktów Sprzedaży w całej Polsce tworzą aranżacje 
otoczenia domów – indywidualne projekty nawierzchni – wraz 
z elementami zieleni.

KweSTIA STYLU – 
NOWOCZESNOść 

Osoby ceniące prostotę, przestrzeń, wrażli-
we na proporcje, lubiące monochromatyczne 
płaszczyzny i szlachetne materiały – dobrze 
poczują się w otoczeniu zaprojektowanym 
w stylu modern. Nowoczesną bryłę podkreślą 
designerskie elewacje w gamie szlachetnych 
szarości oraz dobrane do nich płyty tarasowe, 
ograniczające detal do niezbędnego minimum. 
W tej roli sprawdzą się duże, proste formaty: 
Maxima, Trawertyn, Monza, Via Trio. 

RUSTYKALNIe

Bezpretensjonalne połączenia naturalnych ma-
teriałów są kluczem do uzyskania wymaganego 
efektu. Z drewnem komponują się postarzane 
czy niepowtarzalnie barwione kostki z grupy 
Colormix, a także płyty imitujące naturalny 
piaskowiec lub łupek. Proste i stonowane wzory 
w połączeniu z drewnem oraz zielenią tworzą 
przyjazny, sielski nastrój.

w śRóDzIeMNOMORSKIM 
KLIMACIE 

Gorący klimat posesji najlepiej uzyskać, ukła-
dając tarasy oraz ścieżki z płyt nieustępujących 
urodą naturalnemu łupkowi czy piaskowcowi. 
Warto sięgnąć po utrzymane w ciepłej kolory-
styce duże płyty Toscania, Venetia, Torino czy 
Forum Romanum lub kostki brukowe z grupy 
Antico czy Colormix (np. Durango, Atrio, Via 
Castello, Via Trio, Imola). Na ich tle dobrze 
wyglądają zieleń, pnącza winorośli oraz rat-
tanowe meble.

RODzIMA KLASYKA 

Dworki i stylizowane rezydencje najlepiej 
wyglądają na tle postarzanych kostek o na-
turalnych barwach (np. Antico Akropol) lub 
wykonanych ze szlachetnego kruszywa (z serii 
Elegante). Tarasy takich budowli pełnią rolę 
zielonych salonów, dlatego wymagają ele-
ganckiej nawierzchni. Sprawdzi się tu Venetia 
z elementem koła.

Pomoc w planowaniu zagospodarowania nawierzchni w formie 
szkicownika 2D została opracowana z myślą o tych oso-
bach, które preferują samodzielne projektowanie swoich wizji. 
Szkicownik umożliwia narysowanie planu aranżowanego 
terenu z uwzględnieniem kształtu działki, obiektów stałych. 
Zaprojektowane ścieżki, podjazd czy tarasy można wypełnić 
wybranymi teksturami produktów z oferty Libet i otrzymać 
wyliczenie pola powierzchni.

STWóRZ SWOJE OTOCZENIE!

Zanim powstanie projekt, warto przekonać się, jaka stylistyka czy 
kolor najlepiej pasują do danej realizacji (charakteru architektu-
ry). Dla poszukujących twórczej inspiracji powstał vizualizer 3D. 
Wystarczy na stronie WWW firmy skorzystać z aplikacji, w której 
udostępniono wizualizacje 9 różnych najczęściej spotykanych 
projektów domów, i dopasować do nich otoczenie – jedno z trzech 
rekomendowanych przez architektów Libet. Można skorzystać 
z sugerowanych materiałów i kolorystyki lub samodzielnie określić 
wszystkie wymagane elementy. 

WYBIERZ PROJEKT I ZOBACZ,
JAK MOŻE WYGLĄDAć TWóJ DOM!
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OGRóD Gotowe rozwiązania i inspiracje do nowych, niespotykanych 
założeń, nieszablonowe podejście do aranżacji przestrze-
ni i tradycyjne elementy małej architektury. w ogrodzie 
 LIbeT DeSIGN można zobaczyć beton w zupełnie nowych 
i oryginalnych odsłonach. 

Projektanci Libet odkryli urodę i nieograniczone możliwości wykorzy-
stania betonu, uzyskania coraz bardziej intrygujących zestawień faktur, 
kolorów i kształtów tego materiału. Swoimi pomysłami podzielili się 
z odwiedzającymi ogród, tworząc jednorodne tematycznie i stylistycznie 
strefy, w których można zobaczyć zarówno kostki brukowe, jak i rzeźby 
czy wielkoformatowe płyty betonu architektonicznego.

STReFA MIeJSKA

Miejsca użyteczności publicznej mogą zyskać na urodzie dzięki 
zabiegom znanym z modernistycznej architektury – liczą się szla-
chetne, wysokiej jakości materiały, prosta forma, monochromatyczne 
płaszczyzny. W graficznym skrócie zostały przedstawione pomysły 
na nowoczesne place zabaw dla małych i dużych.

STReFA NOwOczeSNA 

Minimalizm lubi wszelkie odmiany szarości, która tryumfuje zwłasz-
cza na dużych płaszczyznach. Proste formy i monochromatyczne 
materiały, zestawione na zasadzie kontrastu bieli i szarości, uroz-
maica różnorodność faktur zastosowanych płyt i grysu. Surowa 
szarość szczególnie dobrze komponuje się ze szkłem, metalem 
czy ciepłym drewnem.

STReFA RUSTYKALNA

Ciepłe brązy i słoneczne żółcienie, miękkie linie, murki wydzielające 
prywatne przestrzenie, chropowata, piaskowa faktura nawierzchni 
– wszystko to tworzy sielską atmosferę. W tej strefie wykorzysta-
no płyty tarasowe, które do złudzenia przypominają naturalny 
piaskowiec, a także inne materiały szorstkie w dotyku. Doskonale 
korespondują one z naturalnym, niczym nieskrępowanym, otwartym 
na słońce otoczeniem. 

STReFA OGRODOwA

Różnice wzniesień, kręte alejki, miejsca na roślinność – do ta-
kich zadań najlepiej wykorzystać beton o ciepłych, słonecznych 
refleksach. Palisady, murki ze splitowanej cegły czy splitowane 
pastelowe stopnie sprawdzą się zarówno na małych ogrodowych 
powierzchniach, jak i w wielkomiejskim parku, doskonale harmoni-
zując z zielenią i ujmując ją w piękne ramy.

STReFA wYPOczYNKU NAD wODą

Sadzawki w parku czy przydomowym ogrodzie są niezaprzeczalną 
ozdobą. Dają chłodne wytchnienie w upalne dni i jednocześnie 
pełnią rolę ulubionego zakątka, w którym można się spotkać lub po 
prostu odpocząć. Kontrastowe zestawienie tafli wodnej i kamiennych 
bloków nadaje temu zakątkowi oryginalny i nowoczesny styl, będąc 
źródłem dobrego nastroju, w zgodzie z naturą.

STReFA zeN 

Maksymalna prostota, symbolizm, surowość, czystość formy. Według 
zasad zen można zaaranżować nowoczesny zakątek za pomocą 
betonu, szkła symbolizującego wodę i metalu. Oszczędne użycie 
materiału kontrastuje z bogactwem faktur i subtelnie zaznaczoną 
zielenią. Największą uwagę przykuwają architektoniczne kostki – 
symbol kamieni – między którymi, zgodnie z założeniami zen, ma 
znajdować się pusta przestrzeń, szczególnie mocno oddziałująca 
na podświadomość.

STReFA NOwOczeSNA – NA ORbIcIe

O nieograniczonych możliwościach aranżacyjnych drobnej Piccoli 
warto przekonać się w zakątku galaktycznym ogrodu LIBET  DESIGN. 
Z trapezowych kostek delikatnie mieniących się w słońcu szlachet-
nymi kruszywami można układać wszelkie krągłe kompozycje 
o dowolnym rysunku. Całości dopełniają kuliste formy betonu 
architektonicznego, który coraz częściej jest wykorzystywany 
w nowoczesnych stylizacjach.

STReFA PRzePŁYwU eNeRGII

Doświadczyć niewidzialnego i nieuchwytnego, otworzyć się na 
przepływającą energię – zasady feng shui w aranżacji przestrzeni 
fascynują od wieków. Symbolizuje je wolno płynący strumień ujęty 
w krągłe, łagodnie zakończone ramy. Jasne, ciepłe barwy dodat-
kowo podkreślają życiodajną energię zakątka, w którą można 
zanurzyć się po pełnym pośpiechu dniu.

Joanna Skrzypek

Maciej Pańczyk

Małgorzata Gral

Andrzej Michalec

Lena Harasym

projektantki ogrodu

project manager główny wykonawca 
Firma Michalec s.c.
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MINIMALIzM
W ODCIENIACH SZAROśCI 

ASceTYzM FORMY

Szarość dobrze prezentuje się i na elewacjach, i na nawierzch-
niach wokół budynków zaprojektowanych w stylu modern. Wy-
bierając materiał na taras, warto sięgnąć po duże formaty, dzięki 
którym można spotęgować nastrój niczym niezmąconego spokoju. 
Najlepiej w tej roli sprawdzi się największa płyta w ofercie Libet – 
Maxima o barwie antracytu lub popielu, a także smukły, jasny lub 
grafitowy Trawertyn. Jedynym, lekko widocznym elementem zdobnym 
takiej nawierzchni będą regularnie i oszczędnie zaznaczone fugi.

Najnowsze trendy w architekturze czerpią ze wzorów modernizmu. Można spotkać coraz więcej pięknych prostych 
brył, które grają zarówno proporcją, jak i kolorystyką. Największą popularnością cieszy się szarość, która doskonale 
współgra z minimalistycznym rysunkiem budynków i zaprojektowanego otoczenia.

JAKOść MATeRIAŁU

Dominantą minimalistycznej architektury jest dobór materia-
łów wysokiej jakości. Mieniąca się szlachetnymi kruszywami 
faktura tarasu lub ścieżek może stanowić elegancką, choć 
jednocześnie subtelną ozdobę całej posesji. Utrzymane 
w gamie szarości płyty Monza czy kostki Quadro z linii 
Elegante dobrze wpisują się w ten trend. Inną grupę w ofercie 
Libet, którą warto polecić, są kostki z grupy Aspero o cieka-
wej, lekko szorstkiej fakturze: Imola i Via Trio. Oprócz walo-
rów estetycznych płyty te odznaczają się funkcjonalnością. 

GŁębIA KOLORU

Bogactwo odcieni szarości na płytach i kostkach Libet nie 
ustępuje innym gamom kolorystycznym. Dobrym przykładem 
są tu popielate kostki Via Trio z grupy Colormix. Stonowa-
ne barwy przechodzą płynnie od jasnych do ciemnych 
akcentów. Wrażenie zróżnicowania nawierzchni można 
dodatkowo uzyskać, łącząc drobne formy – chropowate 
kostki z serii Elegante – z wielkim formatem i gładzią płyt 
tarasowych, na przykład prostokątnej Venetii czy Trawerty-
nu. Na ich tle zarówno drewno, jak i szkło lub metal będą 
w pełni harmonizowały z otoczeniem. 

Trawertyn bianco

Trawertyn grigio

Imola jasnoszara

Maxima popielata

Imola ciemnoszara

Monza bianco carrara

Maxima antracytowa

Trawertyn bianco

Maxima antracytowa i Trawertyn bianco

Maxima antracytowa Monza bianco carrara i nero

Joanna Skrzypek
architekt krajobrazu
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Dom pod Gdańskiem to piękny przykład architektury 
minimalistycznej. Projektanci z Pracowni 111 sięgnęli po 
nieco zapomniane wzorce, konsekwentnie planując każdy 
detal modernistycznej formy.

DOM POD GDAŃSKIEM
TU WSZYSTKO PASUJE

Prawie dwa miesiące powstawał projekt domu dziś zachwycające-
go idealnymi proporcjami i prostotą. W niczym nie przypomina on 
ciężkiej bryły, z którą często jeszcze jest kojarzona nowoczesna 
architektura. Wprost przeciwnie. Harmonijna kompozycja strzelistego 
budynku i niskiego skrzydła zaskakuje lekkością. Jest komfortowa 
i przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki niezłomnej 
konsekwencji i pod względem projektu, i wykonawstwa kontrastowe 
formy stworzyły zwartą i spójną całość.

„Uzyskaliśmy fundamentalną prostotę i czytelność bryły, odwołując 
się do najlepszych wzorców architektury minimalistycznej” – mówi 
arch. Tomasz Miąskiewicz, współwłaściciel Pracowni 111, jeden 
z autorów tego projektu. „W takiej architekturze najważniejsze 
są proporcje, dobór materiałów i światła, a także perfekcyjnie 
dopracowany i niemal zupełnie wyeliminowany detal”.

STYLISTYczNA SPóJNOść

Obecnie możemy obserwować trend, w którym nowoczesne bu-
downictwo zaprojektowane w duchu minimalizmu jest postrzegane 
jako nowy symbol elitarności. Elementy tak zaaranżowanych brył 
i w ogóle całej posesji powinny w pełni ze sobą harmonizować. 
Wrażenie mistycznego niemal spokoju, wyciszenia nie może zostać 
zaburzone przez choćby jeden zbędny detal. Dlatego architekci 
Pracowni 111 z taką samą uwagą potraktowali kompozycję wnę-
trza, jak i zewnętrznej części domu, co widać na każdym kroku. 
Biały dach na przykład, wykonany z płyt włóknocementowych 
w systemie wentylowanej powłoki, wyróżnia się na tle znanych 
powszechnie rozwiązań – jest idealnie gładki. Wszystkie elementy 
odprowadzające wodę zostały poprowadzone pod nim, a on sam 
w tym wypadku pełni rolę elewacji.

wYSOKIeJ JAKOścI MATeRIAŁY

Z niezłomną konsekwencją zaprojektowano wszelkie dodatki: 
okiennice, ukrytą w drewnianej elewacji bramę garażową, drzwi 
wejściowe czy elementy terenu okalające dom. Wszystko zostało 
wykonane z najlepszych materiałów – z drewna oraz uszlachetnio-
nego betonu, ściśle według planu. „Wąskie i długie płyty Trawertyn 
doskonale wpisały się w geometrycznie poprowadzony rysunek 
posesji” – mówi arch. Dawid Kuptz (koordynator ds. rozwoju rynku 
w firmie Libet), konsultant Pracowni 111 w zakresie zagospodaro-
wania terenu. O wyborze tego materiału na taras i ścieżki zade-
cydowały w równym stopniu uroda formy, barwa oraz trwałość.

„Do tej pory, zwłaszcza w latach 70., na skalę masową mieliśmy 
do czynienia z wypaczoną wersją modernizmu. Socmodernizm – 
z budynkami z fatalnych, szybko starzejących się materiałów, o złych 
parametrach użytkowych, niszczące się bloki – to też modernizm, 
który nie kojarzy się nam najlepiej” – tłumaczy Tomasz Miąskie-
wicz. „Teraz jednak pojawiają się nowe technologie, materiały 
(i to bardzo szlachetne materiały), coraz bardziej wyrafinowane 
metody zdobnicze, dzięki którym prosty w swej bryle budynek 
może zostać pięknie wykończony i jednocześnie spełni wymogi 
minimalistycznej architektury”. 

Ambitne przedsięwzięcie zrealizowania abstrakcyjnej idei w pełni 
się powiodło. Powstał przykład minimalistycznej architektury, prostej, 
skromnej i jednocześnie atrakcyjnej, wyznaczającej nowe trendy 
do naśladowania.

Tomasz Miąskiewicz i Miłosz Stopiński Dawid Kuptz
Pracownia 111, Gdańsk koordynator  

ds. rozwoju rynku / 
Libet
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LIBET ASPeRO
MATT & MODERN W DUŻYM FORMACIE

w rodzinie kostek dekoracyjnych Decco pojawiła się czwarta już grupa produktów – Aspero. Kostki wyróżniają się 
lekko chropowatą powierzchnią, zróżnicowaną kolorystyką i wymiarami.

W produkcji nowej grupy kostek wykorzystano najnowocześniejsze technologie 
zarówno obróbki (curling i śrutowanie), jak i barwienia. W efekcie powstał materiał 
o wielu wyjątkowych walorach – tak estetycznych, jak funkcjonalnych.

ORYGINALNA FAKTURA

Nawierzchnia produktów Aspero przypomina kostki Elegante. Szlachetne kruszywo 
zostało zastosowane także w tej grupie, choć faktura Aspero jest mniej chropowata 
w dotyku. Ekskluzywność powierzchni została dodatkowo podkreślona kolorystycznie 
– głębię barw uzyskano w technologii Color Flex. 

NA wARUNKI SPecJALNe

Uroda kostek idzie w parze z ich wytrzymałością. Wzmocnione w procesie wytwór-
czym kostki zostały uszczelnione od wewnątrz systemem ALS. Ponadto – ze względu 
na niejednorodny rysunek faktury – na kostkach prawie nie widać ewentualnych 
zabrudzeń, są więc wyjątkowo praktyczne.

DODATKOwe ATUTY

Wszechstronne zastosowanie kostek z tej grupy jest możliwe nie tylko dzięki wielu 
formatom systemów Via Castello, Via Trio i Imola, lecz także dzięki specyficznej, 
bezpiecznej, nieśliskiej nawierzchni. Docenią ją zarówno osoby aktywnie spędzające 
czas, jak i użytkowniczki wysokich obcasów.

Dotychczasowa technologia postarzania kostek z grupy Antico ograniczała ich dostępną gamę do małych formatów. 
Dzięki nowej technologii będzie można  zaprojektować taras lub szeroką aleję, wykorzystując dużo większe rozmiary 
kostek – postarzane Durango i Atrio z pewnością zostaną przyjęte z dużym entuzjazmem.

Posadzka w dawnym stylu na tarasie czy aleja przy dworskiej rezydencji 
lub zabytkowym obiekcie zyska na urodzie dzięki nowym, dużym formatom. 
Oszczędny rysunek fug eksponuje kamienną fakturę imitującą do złudzenia 
naturalne bloki skał. Postarzane nawierzchnie o ciepłych barwach – słonecznych 
beżów i głębokich brązów w odcieniu torfowym – wprowadzają spokojny 
klimat retro.

Po wdrożeniu nowej technologii duże płyty są postarzane bez ryzyka uszko-
dzenia czy spękania. W efekcie są jeszcze trwalsze, zdają egzamin na 
podjazdach i alejach dojazdowych.

ANTIcO

Imola jasnoszara Atrio piaskowobeżowe 

Via Castello piaskowa Atrio torfowy brąz

Imola ciemnoszara Durango piaskowobeżowe

Via Trio torfowy brąz Durango torfowy brąz

Via Trio jasnoszara Durango torfowy brąz
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ecO GRUPA

MeLANż KOLORYSTYczNY

Przy projektowaniu całej oprawy domu warto zwrócić uwagę na 
kod kolorystyczny. Zwykle – by zbyt odważne łączenia różnych 
stylów i kolorów nie zrodziły dysonansów – projektanci stosują się 
do zasady komponowania poszczególnych stref ogrodu i przy-
domowych patiów w odcieniach tej samej barwy podstawowej. 
Obecnie paleta kolorystyczna kostek eko umożliwia harmonijne 
zestawienia z pozostałymi elementami małej i dużej architektury. 
Występują one w gamie beżów – od żółcieni do głębokich brązów 
w odcieniach kasztanu i tabaki. Wpiszą się również w stylistykę 
modern, gdyż i wśród nich są dostępne odmiany popielu, szarości 
i grafitu. Ażurowe przestrzenie można wypełnić odpowiednio 
dobranym pod względem kolorystycznym grysem.

KORONKOwA RObOTA 

Ażurowe kostki, które często są wykorzystywane przy umocnie-
niach skarp, znalazły zastosowanie na parkingach i podjazdach. 
Zróżnicowano ich kształty, dbając o to, by estetyka szła w parze 
z funkcją użytkową, czyli zwiększoną wytrzymałością materiału. 
Tworząc oryginalne wzory, przewidziano miejsce na swobodną 
wymianę wody – w pustych przestrzeniach. Jest to o tyle praktyczne, 
że problem wody stojącej na podjeździe praktycznie znika. Układ 
otworów może być regularny – jak w kostce Farmerskiej – lub 
fantazyjny, w zależności od wyobraźni projektanta, stylistyki małej 
architektury i wymogów roślinności, z którą chcemy zintegrować 
nawierzchnię (Stream Line, Iberia). 

INNOwAcYJNOść 
I JAKOść

Novum polegało na niekonwencjo-
nalnym designie, innym spojrzeniu 
na betonową powierzchnię pod sto-
pami, która spełnia funkcję nie tylko 
praktyczną, lecz także estetyczną. 
Organiczny kształt płyty, z której 
stworzono moduły, można wykorzy-
stać w tworzeniu zróż nicowanych 
układów i kompozycji, charaktery-
zujących się spójnością i płynnością. 
Dzięki koronkowej, ażurowej formie 
płyty łatwo zintegrować z zielenią, 
piaskiem lub połączyć z grysem, uzy-
skując dodatkowe walory zdobnicze 
i jednocześnie dbając o swobodne 
funkcjonowanie ekosystemu. 

„Must have”, „Top builder 2013” – to tytuły, jakimi została uhonorowana nowa płyta 
nawierzchniowa firmy Libet, Stream Line, zaprojektowana przez Jerzego Dobrzańskiego.

w zGODzIe z NATURą

Sztuką jest tak wpisać posesję w naturalne otoczenie, aby nie 
tylko pasowała do całości, ale także stała się w pełni integral-
ną częścią okolicy. By było to możliwe, w trosce o ekosystem 
stworzono kostki do zadań specjalnych – łączące funkcjo-
nalność z walorami estetycznymi i zostawiające miejsce na 
rozwój przyrody.

Jerzy Dobrzański

Iberia pastello Farmerska szara

Stream Line grafitowy

Stream Line kasztanowy

NAGRODZONE MEANDRY
STReAM LINe
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cOMPLeTTO
KWESTIA DOPE£NIENIA

GRA w KOLORY

Bardzo ważną rolę w ogrodowych aranżacjach pełni 
odpowiednio dobrany kolor. To on decyduje, czy całość 
zostanie odebrana jako harmonijna, przemyślana kompo-
zycja, w której wszystko znajduje się na właściwym miejscu. 
Dlatego zarówno cegły ogrodowe, jak i elementy Kravento 
czy palisady występują w pełnej gamie kolorystycznej, by 
łatwo można było dobrać obramowanie ścieżki w kolorze 
nawierzchni lub na przykład w nieco ciemniejszej tonacji – 
w zależności od preferencji projektanta. 

elementy małej architektury (murki, obudowy studni, kwietniki, ogrodzenia, brzegi alejek lub tarasów czy schody) 
powinny rządzić się tymi samymi zasadami co elewacje i tarasy. To oznacza, że muszą być spójne z całym projektem. 
Tylko wtedy można uniknąć wrażenia przypadkowości i podkreślić najpełniej urodę miejsca i samego budynku.

RzeźbA NAwIeRzchNI

W elementach wykończeniowych liczy się faktura. Chropowata 
przypomina naturalnie odłamany blok skalny i harmonijnie wpi-
suje się w bujną zieleń czy założony skalniak. Wyjątkową urodą 
i komfortem użytkowania odznaczają się produkty splitowane, co 
jest szczególnie ważne w przypadku stopni. Prawie wszystkie ich 
boki są gładkie – z wyjątkiem najbardziej eksponowanych, które 
pozostają surowo przełamane, szorstkie. Takie rozwiązanie dobrze 
się sprawdza na schodach, których podstopnice mają intrygującą 
fakturę, a powierzchnia stopni jest komfortowa dla pieszych.

MAŁA ARchITeKTURA

Obmurowania i ściany w ogrodzie pełnią wiele funkcji – od wy-
dzielania poszczególnych stref do odgrodzenia całej posesji. 
Z cegieł i kamieni można stworzyć murki różnej wysokości, a nawet 
obudować studnie czy palenisko. Swoboda projektantów nie jest 
niczym ograniczona. Elementy małej architektury mogą mieć proste 
albo zaokrąglone ściany. W kamienie ogrodowe – ze względu 
na trapezową formę – łatwo oprawić okrągłe oczka wodne, 
studnie czy klomby. O ich popularności decydują jednak przede 
wszystkim walory estetyczne oraz kompatybilność kolorystyczna 
z pozostałymi produktami do aranżacji nawierzchni.

KROPKA NAD i

Obrzeża ścieżek, stopni oraz palisady są niezbędnym elementem 
nawierzchni ogrodu pod względem funkcjonalnym i estetycznym. 
Palisady oddzielają poszczególne strefy zieleni lub pełnią rolę 
ozdobnych murków oporowych. Dzięki nim łatwiej utrzymać czy-
stość na alejkach, a i same dodają ścieżkom uroku, wytyczając 
ich kierunek. Kształtne formy, jak Kravento w różnych odmianach, 
uwypuklają wybrane elementy, przełamując monotonię. Są rów-
nież znakomitym materiałem na wykończenie stopni wykonanych 
z kostek – praktycznym i niebanalnym.

Kravento Alto kasztanowe i Romano torfowy brąz Palisada splitowana kasztanowa

Stopień Venetia verno

Kravento Basso piaskowobeżowe

Stopnie splitowane pastello

Kamień ogrodowy torfowy brąz

Cegła splitowana kasztanowa

Palisada splitowana nero i stopnie z płyt Trawertyn grigio

Kamieñ ogrodowy torfowy br¹z i Torino caldo
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O tym, jak najskuteczniej chronić płyty tarasowe wet-cast i którą fugę wybrać, by 
nawierzchnia służyła nam długo i komfortowo, mówi kierownik działu rozwoju 
rynku, Kamil Drewczyński.

MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE

FUGOWANIE I IMPREGNACJA
1

3

5

2

4

6

„Do fugowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych najlepsza 
jest fuga żywiczna” – twierdzi Kamil Drewczyński.

To wygodny materiał wykończeniowy, który doskonale sprawdza się na tarasach, ogrodo-
wych ścieżkach i przydomowych chodnikach, czyli wszędzie tam, gdzie przewidywane 
jest lekkie obciążenie ruchem.

Fugi w 25-kilogramowym opakowaniu występują w trzech kolorach: srebrnoszarym, ba-
zaltowym i piaskowym.

Trwałe piękno płyt Libet Impressio wytwarzanych technologią 
wet-cast zależy od ich skutecznej ochrony. Libet Impregnat za-
bezpiecza powierzchnię płyt przed brudem i trwałymi plamami 
wynikającymi z ich codziennego użytkowania. Dzięki specjalnie 
opracowanej formule impregnat nie pozostawia efektu mokrej ani 
śliskiej powierzchni. Nie wpływa na zmianę wyglądu płyt. Zaimpre-
gnowana nawierzchnia zachowuje pierwotną kolorystykę nawet 
przy intensywnej eksploatacji.

Dokładne wskazówki dotyczące stosowania impregnatu i wydajności można znaleźć w poradniku „brukowanie. Prze-
wodnik eksperta”, dostępnym w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży lub na etykiecie produktu.

„Fuga żywiczna to najlepszy materiał 
do wykończenia nawierzchni z betono-
wych kostek brukowych i płyt tarasowych. 
wygodnie się ją nakłada i komfortowo 
użytkuje” – mówi Kamil Drewczyński.

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 samo-

zagęszczająca,
• 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 zostawia plam na nawierzchni,
• nie zarasta chwastami.

Kamil Drewczyński
kierownik działu 
rozwoju rynku
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WSPORNIKI

ELEMENTY MONTAŻOWE

Do montażu na wspornikach najlepiej nadają 
się płyty o regularnym kształcie i grubości – 
Monza i Maxima.

Regulowane wsporniki umożliwiają otrzymanie 
szerszej przestrzeni pomiędzy płytami a podło-
żem, co daje większe możliwości jej zagospo-
darowania. To doskonałe rozwiązanie, gdy 
chcemy, by nasz taras częściowo lub w całości 
znajdował się w wodzie. Takie prywatne mini-
molo prezentuje się bardzo interesująco.

wSPORNIK z ReGULOwANą 
wYSOKOścIą

Wybór wspornika zależy od tego, jaką wyso-
kość tarasu chcemy docelowo uzyskać, jakim 
podłożem dysponujemy oraz jaką instalację 
planujemy zamontować pod nawierzchnią.

By uniknąć skomplikowanych sposobów konstruk-
cji, które wywołują ryzyko popełnienia błędów 
wykonawczych oraz wysokich kosztów, zdecy-
dujmy się na proste rozwiązanie i ułóżmy swój 
taras na specjalnych wspornikach. Forma ta nie 
jest jeszcze w Polsce popularna, warto jednak 
z niej skorzystać, ponieważ gwarantuje ona 
trwałą nawierzchnię o estetycznym wyglądzie.

„Dekoracyjne płyty betonowe to materiał coraz chętniej wybierany jako nawierzchnia 
tarasów domów jednorodzinnych oraz obszernych balkonów w blokach i domach sze-
regowych” – mówi Tomasz Kopyra, koordynator ds. rozwoju rynku.

wARTO zDecYDOwAć SIę NA wSPORNIKI, 
PONIewAż:

• układamy taras „na sucho”, bez użycia chemii budowlanej,
• płyty na naszym tarasie nie odspajają się pod wpływem mrozu,
• nie mamy problemów z uszczelniaczem,
• taras bardzo szybko możemy ułożyć i równie szybko 

zdemontować,
• pomiędzy płytami a gruntem łatwo przeprowadzić instalację 

elektryczną i wodną, bez skomplikowanych prac budowlanych.

W przypadku tarasu, który przylega do ściany domu, obcinamy 
poprzeczne dystanse wsporników bezpośrednio sąsiadujących 
ze ścianą i kładziemy płytę tak, by cały wspornik ukrył się pod na-
wierzchnią.

wspornik 35 mm

wspornik 8 mm60–90 mm40–67 mm

8 mm 35 mm

STAŁA wYSOKOść

elementy
wysokość

[mm]

wspornik do płyt tarasowych stałej 
wysokości

8

35

wspornik do płyt tarasowych 
regulowany

40–67

60–90

Tomasz Kopyra
koordynator 

ds. rozwoju rynku




