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ROK DOBRYCH POMYSŁÓW

Na dobry początek przyjrzyjmy się formatom płyt i ko-
stek, które poszerzyły ofertę Libet w tym roku. 
• TRIO, czyli sprawdzone systemy 3 elementów w zu-
pełnie nowej odsłonie (str. 3)
• Klasyczny kwadratowy kształt płyt MONZA (str. 5)
• Kwadrat 80x80x2 i inne formaty w wersji cera-
micznej na płytach z kolekcji CERAMIC (str. 13-14)
• Duże rozmiary imponujących elementów MAXIMA 
XL, QUADRA (str. 4) i ASPIRE (str. 5)
• Praktyczne dopełnienie systemu Maxima w postaci 
PALISADY MAXIMA (str. 10)
• Naturalny efekt na powierzchni STOPNIA CALCA- 
RIO, wykonanego w technologii wet-cast (str. 11).

Cały czas pracujemy też nad wprowadzaniem do bo-
gatej palety barw kolejnych inspirujących propozycji. 
Szczególnie warte polecenia są w tym sezonie 2 lin-
iowe melanże colormix, dostępne dla wybranych pro-
duktów z kolekcji Decco czy Impressio. Kolory KWAR-
CYTOWY I ŚRÓDZIEMNOMORSKI na elementach 
Akropol, Quadra, Maxima, Via Trio, Modulo, Trio czy 
Monza colormix  sprawią, że tworzone z nich nawi-
erzchnie nabiorą wyjątkowego charakteru. Miłośnicy 
designu murków i ogrodzeń z bloczków Libet Com-
pletto mają też do dyspozycji nowe odsłony kolory-
styczne elementów Natulit Massimo (srebrno-szary, 
str. 12), Cegła Split (nero, str. 12) i Ogrodzenie Maxi-
ma (karbonowy, str. 10). 

Czas pomyśleć o zagospodarowaniu przestrzeni? Znakomicie się składa. Designerskie nowości z oferty Libet 
już czekają, by zapewnić ścieżkom, tarasom, podjazdom, murkom oraz innym strefom użytkowym niezbędną 
funkcjonalność i trwałość w bardzo atrakcyjnym wydaniu.

DOBRZE SIĘ UKŁADA

DO WYBORU DO KOLORU

Produkty z betonu nie wymagają skomplikowanych 
zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. 
W warunkach zewnętrznych są narażone jednak na 
oddziaływanie rozmaitych niekorzystnych czynników, 
więc warto dbać o nie na bieżąco, a gdy wymaga 
tego sytuacja, użyć naszych najnowszych preparatów 
(str. 16):
    • Do usuwania wykwitów
    • Do usuwania rdzy
    • Uniwersalny

Niezmiennie stawiamy też na funkcjonalność eco 
nawierzchni, która w tym sezonie przybrała ciekawą 
formę systemu krat TTE. Na czym polega ich innowa-
cyjność? Zapraszamy na stronę 17. Z kolei miłośnicy 
tarasów wentylowanych mają do dyspozycji cały sze-
reg nowych modeli wsporników i akcesoriów do ich 
montażu (str. 15).

SKUTECZNA PIELĘGNACJA

NAWIERZCHNIE Z POMYSŁEM

Pamiętajmy o nieodłącznym elemencie współczesnych 
aranżacji przestrzeni, jakim jest oświetlenie. Proste 
w montażu i  praktyczne w użytkowaniu, dwunastowol-
towe systemy Libet Light by LightPro rozświetlają coraz 
więcej posesji blaskiem swoich designerskich opraw. 
W tym roku dołączyły do nich kolejne ciekawe ro-
związania (str. 18).

W DOBRYM ŚWIETLE

MONZA 40x40x4 cm  
śródziemnomorski

śródziemnomorski

CALCARIO 99,5x34,5x15 cm
champagne

kwarcytowy

Ponadto, w rodzinie klimatycznych postarzanych nawi-
erzchni pojawił się system Imperio (str. 8), jednobarwne 
powierzchnie monocolor wzbogaciliśmy o kostki Lago 
(str. 9), a popularne elementy Via Trio colormix i mono-
color dostępne są również w wersji z mikrofazą (str. 6). 
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antracytowy
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Praktyczny system 3 kostek
Wygoda układania, komfort użytkowania

Prosty, elegancki design

TRIO monocolor

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE  |  PARKINGI  |  PODJAZDY

TRIO colormix
Efektowne kompozycje prostych formatów

Atrakcyjne melanże colormix, w tym nowości  
kolorystyczne (kwarcytowy, śródziemnomorski)

Doskonale sprawdzają się w różnych 
stylach aranżacyjnych

BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE FORMATY LIBET DECCO

3

kasztanowy

kwarcytowy

pastello

śródziemnomorski

popielaty

Wybierz

barwne melanże colormix  
lub wyrazistą elegancję 
monocolor

Pamiętaj o

zachowaniu odstępów 
między elementami 3-5 mm

Zobacz także

nowe propozycje  
z systemu Via Trio (str. 6)

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
300 / po 100  

z każdego wymiaru
12 ok. 1650 30 10 antracytowy

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

6
300 / po 100  

z każdego wymiaru
12 ok. 1650 30 10

kasztanowy,
pastello, popielaty

kwarcytowy 
śródziemnomorski

2

2

3

3

20 cm

 20 cm

 20 cm

1

1

20 cm

 10 cm
 10 cm

30 cm

30 cm20 cm20 cm

Trio antracytowy

Trio pastello

6 cm

6 cm



antracytowy popielaty

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 5,76 ok. 1080 6
antracytowy

popielaty
6 1

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 40 9,6 ok. 1750 5 8
antracytowy

popielatyQ
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A
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L
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BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE FORMATY LIBET IMPRESSIO

Funkcjonalne płyty na tarasy i nie tylko
Prosty sposób na wygodną zabudowę  
przydomowych nawierzchni
Do wyboru inspirujący melanż popielaty  
lub elegancki kolor antracytowy

QUADRA 60X40
Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE

Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Zobacz także

nowe kolory płyt Quadra  
w wersjach 20x30  
i 20x20 cm (str. 7)

Korzystaj

z Chwytaka Libet  
do płyt Maxima

antracytowy popielaty

60 cm

 40 cm

Największa płyta betonowa w systemie Maxima
Idealny format do realizacji wygodnych, szerokich
ścieżek oraz innych nawierzchni
Do wyboru dwa atrakcyjne kolory: antracytowy
(monocolor) i popielaty (colormix)

MAXIMA XL impressio

120 cm

 80 cm

Quadra antracytowy

Maxima XL popielaty

impressio

8 cm

8 cm



M
O

N
ZA

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

4 11,52 ok. 1140 12

kwarcytowy
karbonowy 
popielaty

śródziemnomorski

72 6

5

BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE FORMATY LIBET IMPRESSIO

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE

40 cm

 40 cm

MONZA impressio
Uniwersalny kształt kwadratu

Wygodny format 
Komfortowe nawierzchnie dla ruchu pieszego

Unikatowe melanże kolorystyczne

popielaty

Pamiętaj o

zachowaniu odstępów 
między elementami 3-5 mm

Zobacz także

płyty z gresu porcelanowego 
(str. 13-14)

Poznaj

nowe preparaty do 
pielęgnacji betonu (str. 16)

kwarcytowy śródziemnomorskikarbonowy popielaty

Monza popielaty

4 cm

ASPIRE impressio
Elegancki, nowoczesny design płyt tarasowych

Praktyczny kształt prostokąta
Mrozoodporne, antypoślizgowe, impregnowane 

na etapie produkcji

Aspire antracytowy 

antracytowy granitowo-szary

60 cm

 40 cm

4,5 cm

ASPIRE

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] nowe kolory

4,5 34 8,16 ok. 857
antracytowy 

granitowo-szary



Zobacz

jak układać  
nawierzchnię  
z Via Trio 

antracytowy
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BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE  |  PARKINGI  |  PODJAZDY

8 cmkwarcytowy śródziemnomorski

Zobacz też na www.libet.pl  
kolory: kasztanowy, popielaty,  
pastello, karbonowy

Sprawdzone 3 formaty kostek Via Trio  
w nowej odsłonie kolorystycznej
Subtelne zestawienie jaśniejszych i ciemniejszych 
odcieni w liniowym melanżu kwarcytowym
Wyrazisty akcent przywołujący przyjemne  
skojarzenia w melanżu śródziemnomorskim

Nowa wersja kostek Via Trio z mikrofazą
Mikrofaza zwiększa komfort układania  
i zabezpiecza materiał podczas prac mon-
tażowych i użytkowania 
Elementy dostępne w popularnych wersjach 
kolorystycznych monocolor i colormix

VIA TRIO colormix

VIA TRIO 2.0 monocolor

27 cm 36 cm 45 cm

 18 cm

Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Wybierz

Via Tio bez fazy 
lub z mikrofazą

colormix

kwarcytowypastello śródziemnomorskikasztanowy popielaty

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

8
Po 32 lub 40* z 

każdego rozmiaru
6,08 lub 

7,78*
ok. 1120 lub 

1426*
12 lub 15* 8

kwarcytowy,
śródziemnomorski

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8
Po 32 lub 40* z 

każdego rozmiaru
6,08 lub 

7,78*
ok. 1120 lub 

1426*
12 lub 15* 8

kwarcytowy
śródziemnomorski

kasztanowy, popielaty
pastello, antracytowy

VI
A

 T
RI

O
 

C
O

LO
RM

IX
VI

A
 T

RI
O

 2
.0

 

  W zależności od miejsca pakowania

321

1,5 mm

45°

1,5 mm

Via Trio kwarcytowy
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BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE  |  PARKINGI  |  PODJAZDY

Niebanalne połączenie subtelnej powierzchni  
z wyrazistą kolorystyką

Zestaw dwóch uzupełniających się formatów  
tworzy ponadczasowe, geometryczne kompozycje

Uniwersalny design, szerokie zastosowanie

QUADRA colormix

30 cm 20 cm

 20 cm

AKROPOL colormix
Bogactwo barw na unikatowej ryflowanej  

powierzchni kostek
Atrakcyjne zestawienie nowych, głębokich  

melanży kolorystycznych z rozbudowanym  
systemem formatów Akropol

Praktyczne nawierzchnie z wyrazistym  
akcentem w roli głównej

Zobacz

Quadrę  
w wersji  
płukanej 

Pamietaj o

odstępach 3-5 mm

Wybierz

swój wariant grubości kostek 
Akropol

kwarcytowy

kwarcytowy

Q
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A
D

RA
 

C
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O
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wymiar [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

12 ok. 1645 10
kwarcytowy 

śródziemnomorski

20x20x6 300 30

30x20x6 200 20

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

6
po 70 z każdego 

wymiaru
10,75 ok. 1477 10

kwarcytowy 
śródziemnomorski

49

8
po 56 z każdego 

wymiaru
8,6 ok. 1573 8

śródziemnomorski

śródziemnomorski

Zobacz też na www.libet.pl 
kolory: muszelkowy, karbonowy, 
pastello, kolory 
jesieni, kasztanowy

 13,9 cm

 13,9 cm

12,2 cm13,9 cm 10,4 cm

15,7 cm17,4 cm19,2 cm20,9 cm

6 cm

  W zależności od miejsca pakowania

Quadra kwarcytowy

Akropol kwarcytowy

6 /8 cm

6 /8 cm



IMPERIO antico

bazaltowy
grafit

Zobacz

nowe preparaty  
do pielęgnacji betonu  
(str. 16)
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BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY   |  PLACE  |  PARKINGI  |  PODJAZDY

Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Poznaj

magię postarzanych  
nawierzchni z kolekcji  
Decco Antico 

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

6
1: 150
2: 250
3: 200

10,92 ok. 1499
1: 15
2: 25
3: 20

10
kwarcytowy

śródziemnomorski

grubość [cm] szt.  / big bag m2 / big bag
waga big bag 

[kg]
nowe kolory

6
1: 150
2: 250
3: 200

10,92 ok. 1499
bazaltowy 

grafit

M
O

D
U

LO
 

C
O

LO
RM

IX
IM

PE
RI

O
  

A
N

TI
C

O
 

Zobacz też na www.libet.pl kolory:
kasztanowy, karbonowy, pastello

Niezwykłe efekty kolorystyczne na 
sprawdzonych kształtach prostokąta i kwadratu
Liniowy układ melanży tworzy przejrzysty efekt 
estetyczny
Do wyboru 2 wyraziste melanże:  
kwarcytowy i śródziemnomorski

Trzy wygodne formaty w unikatowej,  
postarzanej odsłonie
Specjalne subtelne obtłuczenia na krawędziach 
tworzą niezwykły klimat starych traktów i zaułków
Efekt postarzania idzie w parze z zachowaniem 
wysokich parametrów trwałości

MODULO colormix

18,2 cm

18,2 cm

9,1 cm

9,1 cm

9,1 cm

9,1 cm

 9,1 cm

 9,1 cm

 18,2 cm

 18,2 cm

6 cm

6 cm

kwarcytowy śródziemnomorski

1

1

2

2

3

3

Imperio bazaltowy grafit

Modulo śródziemnomorski
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BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM
NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO I IMPRESSIO

Gdzie najczęściej stosujemy:  ŚCIEŻKI  |  TARASY  |  PLACE,  kostka LAGO także: PARKINGI  |  PODJAZDY

8 cm

LAG
O

 
 M

O
N

O
C

O
LO

R
M

AXIM
A  

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

288 8,64 ok. 1581 36 8
antracytowy 

pergaminowa biel8

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

8 6 3,84 ok. 715 6
kwarcytowy 

śródziemnomorski
1

MAXIMA impressio
Wyjątkowe melanże kolorystyczne  

na dużych powierzchniach 
Kwadratowy kształt i optymalne wymiary  

Szerokie zastosowanie
Tworzą efektowne i bardzo  

wygodne nawierzchnie  

Klasyczny ceglany format
Ponadczasowe kolory 

Wygodna w montażu i użytkowaniu
Tworzy spójne kompozycje nawierzchni

LAGO monocolor

30 cm

80 cm

 10 cm

 80 cm

8 cm

Zobacz też na www.libet.pl kolory:
pergaminowa biel, popielaty, 
antracytowy, gołębi, pastello

Poznaj

Mattone 
antico na 
libet.pl

Pamietaj o

odstępach 3-5 mm

Zobacz

film o montażu  
płyt Maxima 

kwarcytowy śródziemnomorski

antracytowy pergaminowa biel

Lago pergaminowa biel

Maxima śródziemnomorski



PALISADA 
MAXIMA  

completto

OGRODZENIE 
MAXIMA 

10

Korzystaj

ze spójności rozwiązań  
systemowych

PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
NOWE FORMATY I KOLORY W SYSTEMIE MAXIMA LIBET COMPLETTO

Gdzie najczęściej stosujemy:  Ogrodzenie Maxima: MURKI  |  OGRODZENIA, 
Palisada Maxima: WYKOŃCZENIE ŚCIEŻEK I SCHODÓW  |  MAŁA ARCHITEKTURA

Twórz

kompleksowe aranżacje

Poznaj

wszystkie elementy  
systemu Maxima  
w katalogu Libet

element nr wysokość (cm) szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

1
2
3
4
5

4,5
14
14
14
4,5

39
150
75
42
60

ok. 245
ok. 1150
ok.1023
ok. 798
ok. 921

39
30
15
6
6

1
5
5
7

10

karbonowy

grubość (cm) wysokość (cm) szt.  / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 40 22 ok. 1280 11 2
antracytowy

 popielaty, pastello 
kasztanowy

O
G

RO
D

ZE
N

IE
 

M
A

XI
M

A
PA

LI
SA

D
A

  
M

A
XI

M
A

Zobacz też na www.libet.pl kolory:
pastello, popielaty, antracytowy

Nowy efekt kolorystyczny w funkcjonalnym  
zestawie elementów ogrodzeniowych
Atrakcyjne melanże na stabilnych  
konstrukcjach z betonu
Warto stosować z pozostałymi propozycjami 
systemu Maxima

Praktyczne obrzeże dla betonowych schodów 
oraz innych elementów ogrodowej zabudowy
Atrakcyjny design spójny z płytami, schodami  
i ogrodzeniem systemu Maxima
Do dyspozycji bogata gama kolorów  

completto

karbonowy
38cm38cm19cm

27cm

 14 cm

 4,5 cm  4,5 cm

38 cm

38 cm

19 cm

22 cm

1 5

2 3
4

Palisada Maxima popielaty

Ogrodzenie Maxima karbonowy

80 cm

 40 cm

8 cm

popielatykasztanowy pastelloantracytowy
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Stopień Trawertyn Stopień Madera

PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
NOWY FORMAT LIBET COMPLETTO

Więcej propozycji stopni schodowych  
wet-cast w e-katalogu Libet

Jak najczęściej stosujemy:  SCHODY  |  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Praktyczny stopień schodowy wykonany  
w technologii wet-cast

Przyjemne kolory i wyjątkowy efekt subtelnej  
nieregularności naturalnych skał

Produkty wet-cast wymagają impregnacji

STOPIEŃ 
CALCARIO 

argento champagne

completto

Zobacz w e-katalogu

inne produkty wet-cast  
w systemach Madera, 
Trawertyn, Venetia,  
Calcario, Piedra

Zachowuj

odstępy 7-15 mm 

Pamiętaj o

impregnacji produktów  
wet-cast przed montażem

99,5 (+/- 0,5) cm

 15 cm

34,5
(+/- 0,5) cm

STO
PIEŃ

 
C

ALC
ARIO

wysokość sztuk / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

15 8 ok. 960 8 1
champagne

argento

Stopień Calcario champagne

pastello
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PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
NOWE FAKTURY I KOLORY

Jak najczęściej stosujemy:  OGRODZENIA  |  MURKI  |  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

NATULIT 
MASSIMO  

Zobacz też na www.libet.pl kolory:
bazaltowy grafit, piaskowo-beżowy,
torfowy brąz

Zobacz też na www.libet.pl kolory:
bianco carrara, pastello, kasztanowy

Intrygujące połączenie wyjątkowego melanżu 
kolorystycznego z delikatnymi obtłuczeniami  
na powierzchni (efekt postarzania)
Prosty sposób na efektowne murki ogrodowe 

completto

CEGŁA 
SPLIT  

completto

Poznaj

bogatą kolekcję  
produktów splitowanych

Korzystaj

z walorów kostek  
barwionych w masie

Wprowadź

do ogrodu  
praktyczne elementy  
małej architektury

Głębia ciemnej barwy na charakterystycznej, 
chropowatej powierzchni
Naturalny wygląd murków  
i innych elementów zabudowy
Prosty, praktyczny format  

grubość [cm] szt./big bag/paleta
m2 /big 

bag/paleta
waga big bag/

palety [kg]
szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

8 224 8 ok. 1347 28 8 srebrno-szary

grubość [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory

6,5 280 - ok. 1283 28 10 nero

N
AT

U
LI

T 
M

AS
SI

M
O

C
EG

ŁA
 

SP
LI

T 

srebrno-szary

nero

20,8 cm

25 cm

 17,3 cm

 6,5 cm

8 cm

12 cm

Natulit Massimo srebrno-szary

Cegła Split nero



Poznaj

NOWE dekory  
w kolekcji Clay

DESIGNERSKIE PŁYTY Z GRESU 
PORCELANOWEGO
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PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Gdzie najczęściej stosujemy:  TARASY  |  ŚCIEŻKI  |  PLACE  |  SCHODY  |  BASENY  |  ELEWACJE 

Pamietaj o

o odstępach 2-7 mm  
w zależności od techniki 
montażu

Zobacz

nowości w kolekcji 
wsporników tarasowych  
(str. 15)

Bogate wzornictwo na powierzchni płyt 
Atrakcyjny design idzie w parze  

z wygodnym formatem
Antypoślizgowe, odporne na czynniki  

zewnętrzne, łatwe w pielęgnacji

SILVERLAKE ceramic

braies 
SK01

moritz 
SK03

fancy
CL04

moro
SK05

resia 
SK02

nemi
SK04

trust
CL07

orsi 
SK06

CLAY ceramic
Subtelna powierzchnia i stonowane kolory  

wprowadzają przyjemny, kojący klimat
Praktyczne formaty doskonałe 

 na tarasy, ścieżki itp.
Gres porcelanowy zapewnia wyjątkową  

funkcjonalność i odporność nawierzchni 

delight
CL02

awake
CL03

SILVERLAKE
C

LAY

wymiar [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / opakwanie
opakowań na 

palecie
dostępne kolory

60x60x2
80x80x2
60x120x2

60
32
30

21,6
20,48
21,6

ok. 1000
ok. 1000
ok. 1000

2
1
1

30
32
30

orsi, braies  
resia, moritz
 nemi, moro

wymiar [cm] szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / opakwanie liczba warstw dostępne kolory

80x80x2 32 20,48 ok. 1000 32
delight  

awake, fancy
 trust

1

80 cm

80 cm60 cm

 80 cm
 80 cm

 60 cm

2 cm

2 cm

120 cm

Silverlake orsi

Clay fancy



nowy rozmiar szt.  / paleta m2 / paleta waga palety [kg] szt. / opakowanie
opakowań na 

palecie
dostępne kolory

80x80x2    32 20,48 ok. 1000 1 32

ideal  
type  

classic 
absolute
chamois

G
LO

C
A

L 
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DESIGNERSKIE PŁYTY Z GRESU 
PORCELANOWEGO

Gdzie najczęściej stosujemy:  TARASY  |  ŚCIEŻKI  |  PLACE  |  SCHODY  |  BASENY  |  ELEWACJE

Zwróć uwagę na

pozostałe formaty płyt Glocal

Zobacz

NOWE dekory  
w kolekcji Glocal

Pamiętaj o

o odstępach 2-7 mm  
w zależności od techniki 
montażu

ideal 
GC03

classic
GC05

chamois 
GC08

type 
GC04

Officine Quarziti 2.0 Stones 2.0 Sundeck

absolute 
GC06

NOWY FORMAT 
Funkcjonalne uzupełnienie bogatej  
gamy formatów płyt Glocal
Wygodny kwadratowy kształt  
Uniwersalny rozmiar
Bogactwo kolorów  
Odporność gresu porcelanowego

GLOCAL ceramic 

Więcej praktycznych płyt Ceramic  
w e-katalogu Libet

Glocal classic

80 cm

 80 cm

2 cm



WSPORNIKI I AKCESORIA MONTAŻOWE  
DO PŁYT TARASOWYCH 
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DESIGNERSKIE PŁYTY Z GRESU 
PORCELANOWEGO

Jeszcze więcej nowoczesnych rozwiązań do szybkiej i skutecznej  
realizacji stabilnych tarasów wentylowanych

Rozszerzenie zakresu wysokości wsporników regulowanych i nieregulowanych

Wygodne akcesoria montażowe

Możliwość zamówienia wsporników w wersji NRO

Poznaj pełną ofertę wsporników w e-katalogu Libet

W kolekcji także wsporniki Max do zadań specjalnych

1. WSPORNIKI TARASOWE REGULOWANE

2. WSPORNIKI TARASOWE NIEREGULOWANE

3. AKCESORIA

17-30 mm
 

WYSOKOŚĆ: 10-17 mm

WYSOKOŚĆ: 8 mm

50-70 mm 
  

70-90 mm 
  

Klucz do regulacji wysokości 
wsporników MAX 

Klucz na wkrętarkę do 
wsporników STANDARD

Podstawka pod wspornik  
spiralny 60 mm 

WSPORNIKI
SPIRALNE

NEW DESIGN

30-50 mm
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SKUTECZNE PREPARATY LIBET PLUS
NOWA KOLEKCJA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH LIBET 

Skuteczny środek do usuwania solnych  
i wapiennych wykwitów z elementów betonowych
Nowoczesna żelowa formuła zapewnia  
wysoką efektywność
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

Skuteczny środek do usuwania rdzy  
z elementów betonowych
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Nowoczesna, żelowa formuła ułatwia  
nakładanie i zwiększa efektywność

Uniwersalny środek czyszczący  
do kostki brukowej i płyt betonowych
Usuwa nawet uciążliwe zabrudzenia w postaci 
nawarstwionego brudu, sadzy oraz zielonych 
nalotów
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

LIBET CLEAN

LIBET CLEAN

LIBET CLEAN

do usuwania wykwitów

do usuwania rdzy

do czyszczenia kostki brukowej

waga [kg]

1

waga [kg]

1

waga [kg]

1

5
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Nowoczesny system ekologicznych nawierzchni TTE

Innowacyjne kraty nawierzchniowe (40x80x6 cm)

Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w 100% z recyklingu

Specjalna technologia przenoszenia obciążeń  
pozwala stosować system pod ruch kołowy, także ciężki

Prosty, przyjazny dla środowiska montaż  
(ograniczona ingerencja w naturę, redukcja emisji CO2  podczas 

prac i użytkowania), nie wymaga dużej grubości podbudowy

Szerokie możliwości wypełnienia praktycznymi  
materiałami: dedykowanymi systemowi kostkami  

betonowymi Libet (74x74x48 mm), trawą lub kruszywami 

Wysoka przepuszczalność wody, możliwość  
tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

NOWOCZESNE ECO NAWIERZCHNIE
SYSTEM TTE

 6 cm
80 cm

40 cm

Gdzie najczęściej stosujemy:  ALEJKI  |  ŚCIEŻKI ROWEROWE  |  PARKINGI  |  PODJAZDY  |  PLACE

Przykłady wypełnienia kraty
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BEZPIECZNE OŚWIETLENIE 
OGRODOWE 

• Nowoczesne, komfortowe systemy oświetlenia zewnętrznego
• Bezpieczne i proste w montażu oraz użytkowaniu
• Minimalna ingerencja w dotychczasowy układ posesji, maksymalny efekt
• Eleganckie, praktyczne, energooszczędne, trwałe

9,2 cm

9,5 cm

9 cm

 60 cm

 8,6 cm

 12,9 cm

10,9 cm

10,9 cm

9 cm

Designerska oprawa stojąca ze ściemniaczem
Strumień światła skierowany w dół
Źródło światła: 3000 K, 750 lm
Moc: 9 W
Kabel: 1 m

Praktyczny reflektor zewnętrzny
Możliwość sterowania kierunkiem światła
Źródło światła: 3000-6000 K, 400 lm
Moc: 4 W
Kabel: 5 m

Dyskretne i eleganckie podświetlenie 
Strumień skierowany do góry
Źródło światła: 3000 K, 313 lm
Moc: 3W
Kabel: 1 m

OBERON DL

NILUS

NOMIA

Zobacz pełną ofertę oświetlenia Libet Light 
na www.light.libet.pl



19

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kod-
eksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani 
wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Próbki towarów są dostępne u sprzedaw-
ców. Ewentualne różnice w kolorze lub strukturze wyrobów betonowych  czy ceram-
icznych w porównaniu do próbki nie są wadą, gdyż każdy wyrób jest uwarunkowany 
procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. Płyty wet-cast, płyty 
betonowe, płyty ceramiczne to materiały charakteryzujące się istnieniem właściwych 
im melanży kolorystycznych (różnice w odcieniach poszczególnych elementów, 
bądź takich samych elementów z różnych partii dostawy/produkcji), które są cechą 
produktu takiego typu i nie stanowią jego wady. Przed końcowym ich ułożeniem zale-
ca się wcześniejsze rozłożenie wszystkich elementów konstrukcji i odpowiedni dobór 
umiejscowienia poszczególnych elementów, celem późniejszego uzyskania oczeki-

wanej struktury barw realizowanej aranżacji nawierzchni. Ze względu na warunki at-
mosferyczne, towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku, rzeczy-
wiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także 
forma, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu. 
Podane w tabelach wagi są przybliżone i zawierają masę palety drewnianej. Wy-
miary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od po-
danych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się 
w normie właściwej dla danego produktu. 
Wskazane w katalogu możliwości zastosowania elementów mają charakter ori-
entacyjny. W każdym przypadku należy uwzględnić takie czynniki, jak parametry 
zawarte w kartach produktowych, dopasowanie wyrobów do warunków otocze-
nia, prawidłowe prace montażowe (np. podbudowa) itp.

AKCESORIA

PRZYSŁONA DO OPRAW 
CASTOR

TRANSFORMATOR 24W

UNIWERSALNY SZPIKULEC 
ziemny dla opraw Nina, Nodin, Opal

Zobacz pełną ofertę akcesoriów Libet Light 
na www.light.libet.pl



PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 2021

LIBET DECCO FORMATY:

LIBET DECCO KOLORY:

LIBET IMPRESSIO:

LIBET COMPLETTO:

LIBET LIGHT:

MODULO MONOCOLOR*

MAXIMA RIGATO

KOŁO MADERA

OPRAWY: EMERALD 2, 3, 5, AZAR 30, PEARL, TOPAZ, AMBER, ONYX 60 R5

AKCESORIA: TRANSFORMATOR 21 W (ZASTĄPIONY PRZEZ TRANSFORMATOR 24 W)

KOŁO TRAWERTYN

KOLOR PERGAMINOWA BIEL DLA PŁYT KARRE

KOLOR CORTEN DLA KOLEKCJI DECCO ASPERO

KOLOR PIASKOWY Z KOLEKCJI DECCO ASPERO 
ZMIENIŁ NAZWĘ NA: KARMELOWY 

W kolekcji classic dostępne kostki Modulo 
w kolorach: szary i grafitowy

*

www.libet.pl


