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SOLIDNA PODSTAWA
U ytkowa rola tarasu sprawia, e powinien 
by  on zbudowany z trwa ych, praktycz-
nych i atrakcyjnych wizualnie elementów. 
W a ciwo ci takie s  typowe dla dwóch po-
pularnych materia ów wyko czeniowych. 
Wykorzystywany powszechnie na cie kach, 

chodnikach czy podjazdach (jako kostka bru-
kowa) beton doskonale sprawdza si  rów-
nie  w formie designerskich p yt tarasowych. 
Wspó czesne metody jego obróbki umo li-
wiaj  tworzenie zró nicowanych zestawów 
produktowych, ró ni cych si  mi dzy sob
faktur  (np. g adka, chropowata, z imita-

cj  fugi), kolorem, kszta tem czy rozmiarem. 
Ogromny potencja  kreacyjny maj  tak e gre-
sy porcelanowe, coraz cz ciej wykorzystywa-
ne do estetycznego czenia wn trza budyn-
ku z przydomow  stref  wypoczynku. atwe 
w piel gnacji, odporne na obci enia, uszko-
dzenia mechaniczne, zarysowania i cieranie 
– sprawdzaj  si  znakomicie nawet w miej-
scach intensywnie eksploatowanych lub na-
ra onych na oddzia ywanie specyficznych 
czynników (np. baseny). W obu przypad-
kach mamy do dyspozycji bardzo bogat  pa-
let  mo liwo ci kreacyjnych, a efekty tego bo-
gactwa wida  w postaci spójnych kompozycji, 
nawi zuj cych cz sto do okre lonych stylów 
aran acyjnych. Jakich?

NOWOCZE NIE CZY 
NATURALNIE?
Mi o nicy nowoczesnego designu ch tnie 
wybieraj  minimalistyczne rozwi zania, ta-
kie jak p yty o stosunkowo sporych rozmia-
rach i jednolitej nawierzchni. Znale  je mo -
na np. w systemie Maxima z kolekcji Libet 
Impressio, na który sk ada si  7 betonowych 
propozycji produktowych. Ka da z nich po-
siada w asny niepowtarzalny wyró nik. Mo e

Nawierzchnia tarasu
– estetyka i funkcjonalno
Nowoczesny minimalizm 
czy ponadczasowa klasyka? 
Abstrakcyjne formy czy 
subtelne nawi zania do natury? 
Kameralny zak tek czy otwarta 
przestrze ? Dzisiejsze tarasy to 
atrakcyjne, funkcjonalne i spójne 
z wygl dem ca ej posesji 
strefy wypoczynku. Jednym 
z podstawowych elementów 
ich wystroju jest nawierzchnia. 
Warto dobrze wykorzysta
potencja  kreacyjny tworz cych 
j  materia ów… Officine Libet Ceramic

Limbra Libet Impressio
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to by  du a powierzchnia, smuk y kszta t lub 
charakterystyczna imitacja fugi. Jednocze nie 

czy je spójna stylistyka, widoczna w pro-
stych formach i wyrazistych, jednolitych bar-
wach. Charakterystyczny rys nowoczesno ci 
mo na te  osi gn , stosuj c gresy porcelano-
we, imituj ce wygl d przecieranego betonu, 
np. Officine z kolekcji Libet Ceramic. Takie 
industrialne motywy wprowadzaj  do wystro-
ju niepowtarzalny klimat.

Z drugiej strony niegasn c  popularno-
ci  ciesz  si  te  nawi zania do wiata 

przyrody. Zarówno ceramika, jak i kolekcje 
produktów betonowych obfituj  w ró no-

rodne interpretacje wygl du kamiennych 
powierzchni, dost pne w bardzo szerokiej 
palecie kolorów. Propozycje takie (np. p yty 
Trawertyn, Tierra, Soledo, Venetia, Quarziti 
2.0, Stones 2.0, Aristoni, Sedimento) dosko-
nale pasuj  do miejsc o cechach architek-
tury ródziemnomorskiej lub po prostu ta-
kich, gdzie liczy si  naturalno . Klasyczne 
elementy wystroju i ro linno  to te  zna-
komite otoczenie dla nawierzchni inspi-
rowanych drewnem. Nadaj  one bowiem 
aran acji ponadczasowy urok swojego pier-
wowzoru, a jednocze nie stanowi  bardzo 
odporny, trwa y i wygodny materia  – np. 

Madera z kolekcji Libet Impressio i Sundeck 
z Libet Ceramic.

PROSTY MONTA
Uniwersalno  wspó czesnych rozwi za  ta-
rasowych przejawia si  tak e w dost pno ci 
rozmaitych metod monta owych. W ród nich 
coraz wi ksz  popularno ci  cieszy si  pro-
ste i szybkie uk adanie na tzw. wspornikach, 
stosowane przy wielu rodzajach p yt. Nie wy-
maga ono skomplikowanych prac, a zapew-
nia trwa y, estetyczny efekt, po czony z kom-
fortem u ytkowania. Powstaj ca dzi ki nim 
stabilna konstrukcja eliminuje niedogodno ci 
zwi zane z odspajaniem elementów czy infil-
tracj  wody, a do tego jest prosta w demonta-
u i umo liwia ukrycie pod powierzchni  in-

stalacji, np. elektrycznej. 

Wi cej informacji o rodzajach p yt 
tarasowych oraz metodach ich uk adania 

znale  mo na na: 
www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl
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Libet S.A.
ul. Powsta ców l skich 5, 53-332 Wroc aw

infolinia: 801 542 381
www.libet.pl
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