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Detale nadaj  wymiar ca o ci, 

wzbogacaj c miejsca, w których 

sp dzamy wi kszo  naszego cza-

su. Przyk adamy coraz wi ksz

wag  do wygl du naszego otocze-

nia, nauczyli my si  dostrzega

udane prace architektów i pro-

jektantów, doceniamy nowe po-

mys y. Z entuzjazmem przyjmuje-

my kreatywne rozwi zania, które 

u atwiaj ycie i upi kszaj  nasz

codzienno .

Kula Libet STAMPO to z pew-

no ci  jedna z ulubionych gwiazd 

tej kolekcji. 

Urok bia ej kuli tkwi w prosto-

cie formy. Sposób jej wykorzy-

stania w przestrzeni decyduje 

o charakterze ca ej aran acji. Kula 

inaczej zaprezentuje si  w otocze-

niu zieleni, a inaczej w miejskiej 

d ungli. Od wyczucia stylu pro-

jektanta i celu jaki jej wyznaczy 

zale e  b dzie jej ostateczny od-

biór. Zapewne w ka dym przy-

padku kula b dzie tu kropk , któ-

ra ma znaczenie. 

KOSTKA W WIELKIM 

FORMACIE

Kostka o wymiarach 50×50×50 cm 

to kolejny klasyczny kszta t kolek-

cji Libet STAMPO. Jej g ówny wa-

lor to wielofunkcyjno . Mo e by

zastosowana jako ogrodowy sto-

lik, ogranicznik wjazdu lub ele-

ment dekoracyjny. Jej regularny 

kszta t w przestrzeni, powtórzony 

obok na nawierzchni nadaje aran-

acji mocnego nowoczesnego cha-

rakteru. Sze ciany mo na z powo-

dzeniem czy  z nawierzchniami 

z p yt Monza i Maxima lub kostka-

mi Quadro. wietnie sprawdz  si

zarówno jako element zabudowa-

ny na wirze jak i trawniku.

MODERN STYL

Idealnie g adka, r cznie odlewana 

p yta z betonu architektonicznego 

o wymiarach 120×40×10 cm  do-

skonale podkre la nowoczesny 

charakter zabudowy w stylu ca-

pital city. Jej lekko fazowane kra-

w dzie tworz  elegancki rysunek 

nawierzchni tarasu. Warto pa-

mi ta , e sposób wyko czenia 

p yt Libet STAMPO jest dowolny. 

Rezygnuj c z fazowania rantów 

otrzymamy powierzchni  o pra-

wie niewidocznych fugach.

PIONOWY PORZ DEK 

Pionowo ustawione p yty 

STAMPO uk adaj  si  w a urowy 

parawan odcinaj cy stref  ruchu 

ko owego od cz ci ogrodowej, 

rekreacyjnej. Dzi ki przesuni -

ciu wzgl dem siebie i powsta ym 

w ten sposób przestrzeniom, ta 

zdecydowana granica zachowa-

a jednak lekko .

Z oddali parawan prawie zle-

wa si  w jednolit cian  ale od-

leg o  sprawia, e ciana nie wy-

gl da ci ko. Z bliska format p yty 

przemawia ju  inaczej. Wysokie 

elementy ustawione równolegle 

tworz  swoisty korytarz lub pergo-

l , nawi zuj c do rytmu budowli 

klasycznych. Brak zdobie  nadaje 

im jednak  bardzo modernistycz-

ny charakter.
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