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Przyst puj c do budowy, a nast pnie 
wyko czenia domu rzadko my limy 
o jego otoczeniu. Pomimo, e coraz 

ch tniej do aran acji tej przestrzeni zatrud-
niamy specjalistów, to jednak nasze po-
strzeganie tego fragmentu posesji znacznie 
ró ni si  od podej cia do wn trz. Przejawia 
si  to zw aszcza w wysoko ci remontowego 
bud etu, który przy urz dzaniu otoczenia 
domu zwykle jest znacznie ni szy, a nasz 
wybór pada na najprostsze materia y, ko-
jarzone raczej z przestrzeni  publiczn . To 
przek ada si  tak e na funkcjonalno  ogro-
du, a przecie  dobre zagospodarowanie 
przestrzeni jest warunkiem koniecznym, 
aby my poczuli si  w nim jak we w asnym, 
domowym zaciszu. Aby tak si  sta o musi-
my wzi  pod uwag  trzy aspekty: wytycze-
nie funkcjonalnych stref, wybór odpowied-
nich materia ów oraz stworzenie w a ciwej 
infrastruktury. 

Wystarczy odrobina kreatywno ci i wy-
obra ni, aby nasz ogród sta  si  drugim do-
mem. Poza tarasem, który w ciep ych mie-
si cach cz sto przejmuje rol  salonu, warto 
zaplanowa  na tej przestrzeni tak e let-
ni  kuchni , jadalni  oraz miejsce do bier-
nego i czynnego wypoczynku. Wa ne, aby 
„ogrodowe wn trza” wyko czy  z tak
sam  dba o ci  jak te w naszym domu. 
Wysokiej jako ci materia y nawierzchnio-
we oraz elementy ma ej architektury to 
podstawa, by stworzy  pi kny i komforto-
wy ogród na lata. Doskona ym wyborem s
gresy porcelanowe z linii Libet Ceramic. 

Ich niebywa  zalet  jest nie tylko ciekawy 
design, który sprawi, e czas w przestrzeni 
ogrodu b dzie si  nam sp dza o przyjem-
nie, ale i wyj tkowa praktyczno . P yty 
s  antypo lizgowe, wytrzyma e, odpor-
ne na plamy, dzia anie rodków chemicz-
nych czy zarysowania, co jest szczegól-
nie istotne nie tylko w przypadku tarasów 
czy letnich salonów, ale zw aszcza outdo-
orowej kuchni czy jadalni. W ramach ko-
lekcji mamy do wyboru zarówno elemen-
ty wygl dem nawi zuj ce do drewna, jak 
i kamienia czy betonu. Poza nawierzchni
istotna jest tak e ma a architektura, któ-
ra nie tylko zdobi posesj , ale i u atwia za-
gospodarowanie powierzchni dziel c j  na 
strefy. Dzi ki swojej funkcjonalno ci wpro-
wadza ad nawet na niewielkich przestrze-
niach. Kostka Murja czy Natulit Massimo 
z linii Libet Completto umo liwi budowa-
nie awek, ma ych murków oraz kwietni-
ków, tak e w ogrodach o skromniejszych 
mo liwo ciach aran acyjnych. Z pomo-
c  bloku betonowego Piastra mo emy wy-
kona  praktyczne fotele i outdoorowe sofy 
o zró nicowanej konstrukcji i kolorysty-
ce. Natomiast Ceg a Split pomo e wycza-
rowa  dekoracyjn  i stylizowan  studni ,
piwniczk  lub profesjonalne stanowisko do 
grillowania. By postawi  tak zwan  „krop-
k  nad i” przy tworzeniu funkcjonalnego 
ogrodu warto wybra  tak e pe ne wdzi ku 
elementy ma ej architektury z linii Libet 

Stampo. Du e mo liwo ci stwarza Plaster 
miodu, który dost pny jest w dwóch wer-
sjach – pe nej, mog cej s u y  jako desi-
gnerskie siedzisko lub praktyczny detal 
w ogrodowej strefie fitness – oraz a uro-
wej, idealnej jako nowoczesna ozdoba czy 
donica.  Jednak aby ogród w a ciwie reali-
zowa  zaplanowane funkcje ju  na etapie 
budowy powinni my zadba  o odpowied-
ni  infrastruktur  – doprowadzenie bie-

cej wody i elektryczno ci oraz przemy-
lane rozplanowanie wiat a to elementy, 

których na tej przestrzeni nie powinno za-
brakn .

Stworzenie funkcjonalnego ogrodu nie 
jest atwym zadaniem. Wymaga solidnego, 
przemy lanego projektu i starannie przepro-
wadzonych prac. Jednak dobre zagospoda-
rowanie przestrzeni sprawi, e sp dzanie 
w niej czasu b dzie jeszcze przyjemniejsze, 
a samo miejsce stanie si  naszym drugim 
domem. 

Niech ogród stanie si  Twoim drugim domem
Aran owanie przestrzeni wokó
domu i urz dzanie jego wn trza 
zwykle traktowane s  jako 
zupe nie odr bne projekty, co 
w konsekwencji sprawia, e
te dwa wiaty pod wzgl dem
wizualnym i funkcjonalnym 
mocno si  od siebie ró ni .
Tymczasem ogród mo na 
zaprojektowa  jako niezwykle 
przyjazne otoczenie, w którym 
poczujemy si  jak w przytulnym 
wn trzu w asnego domu.
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