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Dost pne na terenach Autoryzowanych 
Punktów Sprzeda y Libet Platinium 
w ca ym kraju, a tak e w ramach 

dwóch specjalnych przestrzeni Libet design 
w odzi i w Libi u, tak zwane ogrody wy-
stawowe obfituj  w atrakcyjne kompozycje, 
ukazuj ce mo liwo ci estetycznego i funk-
cjonalnego wykorzystania produktów Libet. 
Z powodzeniem prezentuj  one szeroki wa-
chlarz zastosowa  kostki brukowej, p yt ta-
rasowych oraz innych materia ów, s u cych 
do atrakcyjnego i praktycznego zagospoda-
rowania terenu wokó  budynku i nie tylko. 
Specjalnie zaprojektowane ekspozycje umo -
liwiaj  odwiedzaj cym wybór konkretnych, 
potrzebnych rozwi za  lub stanowi  dla nich 
inspiracj  do tworzenia w asnych wizji wy-
ko czenia przestrzeni. Podstaw  aran acji 
stanowi  tu rozmaite rodzaje kostek i p yt, 

ró ni cych si  mi dzy sob  kolorem, faktur ,
kszta tem czy rozmiarem oraz liczne propo-
zycje wykorzystania elementów ma ej archi-
tektury, takich jak ogrodzenia, murki lub sie-
dziska. Dodatkowo, poszczególne kombinacje 
produktów niejednokrotnie s  przedstawiane 
w po czeniu z akcentami ro linnymi, dzi -
ki czemu otoczenie nabiera rzeczywi cie cha-
rakteru ogrodu.

Podziwianie walorów estetycznych pre-
zentowanych ekspozycji to dla inwestorów, 
architektów i wykonawców doskona y spo-
sób na po czenie przyjemnego z po ytecz-
nym. Mo liwo  przetestowania „na ywo” 
poszczególnych elementów i sposobów 
ich wykorzystania nie tylko pobudza kre-
atywno , ale te  pozwala wyeliminowa
ewentualne b dy podczas pó niejszego 
aran owania otoczenia. Sie  ogrodów wy-

stawowych przy punktach sprzeda y Libet 
Platinium ca y czas si  rozszerza. Ka dy
jest inny i sk ada si  z odmiennych styli-
stycznie i funkcjonalnie stref, które razem 
tworz  spójn  ca o .

Prezentacje ogrodów Libet design oraz ad-
resy Autoryzowanych Punktów Sprzeda y
Libet Platinium dost pne s  na stronie 
www.libet.pl 

Inspiracje produktowe na ywo
Wiele osób ju  na pocz tku
roku zaczyna aktywnie 
poszukiwa  aran acyjnych 
inspiracji, stanowi cych 
podstaw  do pó niejszego 
kreowania przestrzeni 
wokó  domu. Gdy nadejd
cieplejsze, wiosenne dni 
warto poszukiwania te 
rozwin  o wizyty w specjalnie 
zaprojektowanych ogrodach 
wystawowych, gdzie konkretne 
rozwi zania wyko czeniowe 
zaprezentowane s  w formie 
gotowych, atrakcyjnych 
propozycji.
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