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ARTYKU  PROMOCYJNY LIBET

Postarzane kostki, nale ce do kolek-
cji Libet Decco Antico, stanowi  de-
signersk  alternatyw  dla kamienia 

czy ceg y klinkierowej. Efekt mijaj cych lat 
zosta  na nich uzyskany dzi ki wyj tkowej 
fakturze, nadawanej w trakcie specjalnego 
procesu obróbki. Wyroby z tej grupy to ide-
alna propozycja dla mi o ników klasycz-
nych i rustykalnych rozwi za . W boga-
tej palecie dost pnych wzorów, rozmiarów 
i kolorów pojawi y si  trzy nowo ci, cz ce 
ogromny potencja  aran acyjny z niezb dn
funkcjonalno ci . Jak mo na wykorzysta
ich walory przy kszta towaniu przestrzeni 
wokó  posesji?

Inspiracj  do stworzenia kostki Mattone 
by  wygl d starej ceg y. Nawierzchnie ogro-
dowe z tego tradycyjnego materia u dodaj
otoczeniu przytulnego charakteru, a ich ko-
lor wspaniale wspó gra z ro linno ci . Aby 
osi gn  podobny efekt, kostce Mattone na-
dano g bok , ceglast  barw  oraz kszta t
prostok ta o wymiarach 30 × 10 cm. 

Ponadto, dzi ki grubo ci 8 cm, produkt 
ten mo e by  stosowany nie tylko na chod-
nikach czy cie kach, lecz tak e na podjaz-
dach (dla ruchu ci kiego do 11,5 t, przy wy-
konaniu odpowiedniej podbudowy). Barw
ceglast  odnajdziemy te  w drugiej nowo-
ci z grupy Libet Decco Antico, czyli syste-

mie kostek Tract, które wyst puj  jeszcze 
w opcjach bazaltowego grafitu i piaskowo-
-be owej. Komplementarne rozmiary sze ciu 
elementów i zró nicowana kolorystyka po-
zwalaj  na uzyskanie niezwykle estetycz-
nych, zindywidualizowanych kompozycji 
nawierzchni, tworz cych niepowtarzalny 
klimat otoczenia i podkre laj cych jego pi k-
no. Ostatnia z nowo ci w grupie Antico nosi 
nazw  Qubo i jest postarzan  wersj  kostki 
Pepito (równie  z portfolio Libet). Niewielki 
format (10 × 10 cm) tego produktu sprawia, 
e doskonale sprawdza si  on zarówno jako 

samodzielny materia  wyko czeniowy, jak 
i w postaci oryginalnego detalu, uzupe nia-

j cego aran acj  wykonan  np. z innych pro-
pozycji z kolekcji Decco Antico.

Niezale nie od formatu czy koloru wybra-
nych elementów, nawierzchnie z postarza-
nych kostek brukowych zawsze wygl daj
stylowo i niepowtarzalnie. S  przy tym bar-
dzo wytrzyma e, dzi ki czemu, mimo za-
mierzonego efektu zu ycia powierzchni, 
zapewniaj  u ytkownikom atrakcyjne do-
znania estetyczne na wiele lat.

Wi cej inspiruj cych rozwi za  na stro-
nie www.libet.pl  

Ponadczasowy urok kostek Libet Decco Antico
Klasyczne wzorce to 
niegasn ce ród o inspiracji 
dla wspó czesnych koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni 
wokó  domu. Estetyczne 
odniesienia do dawnych, 
sprawdzonych rozwi za
sprawdzaj  si  znakomicie 
m.in. w przypadku materia ów 
nawierzchniowych. Szczególn
grup  tworz  tu kostki 
brukowe o charakterystycznej, 
postarzanej fakturze.
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