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Kamie , beton i drewno to trzy materia-
y wyko czeniowe, które w ostatnim cza-

sie ciesz  si  ogromn  popularno ci  i du-
ym uznaniem projektantów. Niestety, 

ka dy z nich ma ograniczenia, które spra-
wiaj , e wykorzystanie ich jednocze nie 
w domu i na terenie posesji bywa trudne 
lub wr cz niemo liwe. Produkty z kolekcji 
Libet Ceramic doskonale odwzorowuj  wy-
gl d naturalnych desek, betonu oraz blo-
ków skalnych, a do tego pod wzgl dem w a-
ciwo ci w wielu kwestiach przewy szaj

pierwowzory. Przede wszystkim s  one nie-
zwykle odporne na plamienie, zmienne 
temperatury oraz dzia anie rodków che-

micznych. P yty, pomimo niewielkiej wagi 
oraz grubo ci, mog  wytrzyma  ci ar po-
nad 1000 kg, a do tego bardzo atwo si  je 
uk ada i demontuje. Co wi cej, produkty 
Libet Ceramic nie wymagaj  specjalnych 
zabiegów konserwacyjnych i bardzo atwo 
utrzyma  je w czysto ci. Wszystko to spra-
wia, e s  niezwykle uniwersalne i wszech-
stronne. Gres porcelanowy wietnie nadaje 
si  zatem do u o enia na cianach, scho-
dach i pod ogach w pomieszczeniach domo-
wych. Z uwagi na olbrzymi  wytrzyma o
i trwa o , z powodzeniem mo na stoso-
wa  go tak e na tarasie, w ogrodzie i wo-
kó  basenu. Decyduj c si  na p yty Libet 
Ceramic warto jednak pami ta , e w wer-
sji przeznaczonej do monta u zewn trzne-
go maj  one grubo  20 mm, natomiast we 
wn trzach uk ada  nale y elementy 10-mi-
limetrowe.

JEDYNA GRANICA 
TO WYOBRA NIA
Gres porcelanowy Libet Ceramic to pro-
dukt, który otwiera przed dekoratorami nie-
mal nieograniczone mo liwo ci aran a-
cyjne. Sposobów jego wykorzystania mo e
by  zatem tyle, ile podpowie wyobra nia. 
Imituj ce kamie  p yty Aristoni, STONES 
2.0. czy TRIBECA doskonale sprawdz  si
na cianach korytarza i na elewacji bu-
dynku, tworz c jednolit  i niezwykle har-
monijn  p aszczyzn . Je eli doda  do tego 
elementy dekoracyjne RIFT o podobnym 
odcieniu, ale o zupe nie innym formacie 

i strukturze, to ca o  b dzie prezentowa-
a si  naprawd  wyj tkowo. Zastosowanie 

drewnopodobnych gresów SUNDECK 
w domu i wokó  niego sprawi natomiast, e
ogród b dzie wizualnie czy  si  z kuchni
b d  salonem, bez ma a „wchodz c” do po-
mieszczenia. Dla wyra niejszego oddziele-
nia stref, ale przy jednoczesnym zachowa-
niu aran acyjnej spójno ci, warto po czy
p yty o wymiarach 60 × 60 cm z tymi o for-
macie paneli pod ogowych (30 × 120 cm). 
W a ciciele modnych loftów, a tak e wiel-
biciele stylu industrialnego, z pewno ci
zainteresuj  si  z kolei p ytami z kolek-
cji OFFICINE. Gres porcelanowy o wygl -
dzie surowego, przetartego betonu mo e
by  wykorzystany jednocze nie jako ok a-
dzina cian, nawierzchnia pod ogi w ca ym 
mieszkaniu, a tak e znale  zastosowanie 
na balkonie lub zaadaptowanym dachu.
Wi cej informacji na temat produktów z li-
nii Libet Ceramic znale  mo na na stronie 
www.ceramic.libet.pl 

Gres porcelanowy Libet Ceramic - harmonijne aran owanie posesji

Harmonijna aran acja domu, 
zarówno wn trza jak i terenu 
wokó  niego, to marzenie 
w a cicieli wielu posesji. 
Niestety brak odpowiednich 
materia ów wyko czeniowych 
zwykle powodowa , e obie 
strefy nie tworzy y stylistycznej 
ca o ci. Sposobem na 
rozwi zanie tego problemu 
i zachowanie perfekcyjnej 
spójno ci jest wybór produktów 
z linii Libet Ceramic. To 
kolekcja niezwykle eleganckich 
gresów porcelanowych, 
które z powodzeniem mo na 
zastosowa  na zewn trz 
i wewn trz budynku. 
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