
Linia Libet Decco obejmuje cztery grupy produktów o wyjątkowych 
walorach estetycznych i użytkowych: Antico, Elegante, Aspero  
i Colormix. Stylowe kostki różnią się między sobą nie tylko kształtem 
czy kolorystyką, lecz także sposobem obróbki materiału – od gła-
dzi po szorstką i nieregularną nawierzchnię. Szlachetny i najwyższej 
jakości surowiec oraz bogactwo wzorów decydują o ogromnych 
możliwościach aranżacyjnych. Dlatego kostki z linii Libet Decco są 
chętnie wykorzystywane zarówno w modernistycznych, jak i klasycz-
nych inwestycjach. Ponadto nowoczesny Anti Liquid System chroni 
nawierzchnię oraz intensywną barwę kostek przed powstawaniem 
plam i wykwitów.

Decco  
w Dobrym 
stylu

Decco ANTICO

ELEGANTE

ASPERO

COLORMIX



produkt: ANTICO / DURANGO / piaskowobeżowy

ANTICO • powierzchnie postarzane

2726

N O W O Ś Ć DurANGo

21,9 cm 32,9 cm 43,9 cm 54,9 cm

6 cm

32,9 cm

stylowA i oryGiNAlNA

Duże formaty Durango w systemie czterech prostokątów zyskały nową fakturę – postarzanego ka-
mienia w odcieniach beżów i torfowych brązów. Można układać je na rozległych powierzchniach, 
bardzo dobrze sprawdzą się nie tylko na tarasie, lecz także na szerokich alejach czy podjazdach. 
Płyty te uwydatnią urodę zabytkowych obiektów, wiejskich posiadłości. Warto też wykorzystać  
je w aranżacjach w stylu vintage. 

torfowy brązpiaskowobeżowy

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6
7,2
lub

10,89

997
lub

1496

6
lub
9

10
piaskowobeżowy

torfowy brąz



ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / DURANGO / torfowy brąz

Postarzane nawierzchnie Durango w tonacji ciepłych i jedno - 
cześnie stonowanych beżów przechodzących w delikatne 
brązy wprowadzają spokojny nastrój. Płyty szczególnie 
pięknie prezentują się na tarasach, korespondują z otaczającą 
przyrodą, naturalną rzeźbą terenu. Dzięki nim można łatwo 
wpisać nowoczesną zabudowę w otaczający dom drzewostan.

Z NAturą w tle 
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produkt: ANTICO / ATRIO / torfowy brąz

ANTICO • powierzchnie postarzane

3130

Atrio

27 cm 36 cm 45 cm

8 cm

18 cm

KlAsycZNA i hArmoNijNA

System trzech regularnych prostokątów Atrio w melanżach beżu o różnym natężeniu i torfowych brą-
zów może być ozdobą dróg wokół starych, stylowych budynków i nowoczesnych brył osadzonych  
w naturalnym otoczeniu. Bardzo dobrze komponuje się ze sprawdzonymi elementami architektury – 
cegłą, drewnem. Kostki zdają doskonale egzamin na podjazdach – są wytrzymałe oraz odporne na 
ścieranie i zmiany atmosferyczne.

torfowy brązpiaskowobeżowy

grubość
[cm]

m2/paleta
waga palety

[kg]
szt./

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8
6,08
lub

7,78

1120 
lub 

1426

12
lub
15

8
piaskowobeżowy

torfowy brąz

N O W O Ś Ć



mAlowNicZy 
KrAjobrAZ

ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / ATRIO / torfowy brąz

Stonowany melanż głębokich brązów i beżów kostek Atrio o charakterystycznej, postarzanej 
fakturze naturalnie wpisuje się w zieleń, kontynuuje zróżnicowaną rzeźbę terenu. Powstaje 
przyjazna przestrzeń do odpoczynku.

32 3333



6 cm

6 cm

13,9 cm

13,9 cm

10,4 cm 12,2 cm

17,4 cm

13,9 cm

19,2 cm

15,7 cm

20,9 cm

ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / MERANO / torfowy brąz34

N O W O Ś Ć merANo

35

trADycyjNy i stylowy

Merano o postarzanej powierzchni to nowość w linii Antico. System siedmiu prostokątów w od- 
cieniach beżu i brązu warto zastosować na tarasach tonących w zieleni, w parkach okalających 
stylizowane, zabytkowe lub tradycyjne, dworkowe posesje. Kostki dobrze prezentują się w otoczeniu 
skalniaków lub istniejącej już roślinności. Ich geometryczny rysunek wpisze się w klasyczne aranżacje. 

torfowy brązpiaskowobeżowy

grubość
[cm]

m2/paleta / 
big bag

waga palety 
/ big bag

[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

szt. / 
big bag

dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10 490
piaskowobeżowy 

torfowy brąz



grubość
[cm]

m2 / paleta / 
big bag

waga palety 
/ big bag

[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

szt. / 
big bag

dostępne kolory

6 9,71 1336 130 10 1300
piaskowobeżowy 

torfowy brąz
ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / ROMANO / piaskowobeżowy, torfowy brąz 
projekt i wykonanie: Rafał Michalik / Łochów koło Węgrowa36

romANo

7 cm

5,3 cm

8 cm

6,3 cm

9 cm

7,3 cm

10 cm

8,3 cm

11 cm

9,3 cm

9 cm

torfowy brązpiaskowobeżowy

6 cm

37

stylowy i wielofuNKcyjNy

Postarzana kostka Romano sprawdza się w zróżnicowanym terenie, także o nieregularnej rzeźbie. 
Kostki ze względu na trapezowy kształt można aranżować na wiele sposobów, budować z nich koła, 
okręgi, łuki, a także proste linie i regularne wzory. Dzięki postarzanej, a jednocześnie funkcjonalnej, 
nieśliskiej powierzchni kostki te zdają egzamin w miejscach szczególnie narażonych na oddziaływa-
nie wody – przy basenach i sadzawkach.

Od 2013 roku produkt pakowany również na paletach.



ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / ROMANO / piaskowobeżowy 39

słoNecZNy sAloN
Dobra aranżacja tarasu nie powinna być dziełem przypadku, a efektem przemyślanych 
działań. Już na etapie projektu należy dobrać zarówno materiał, kolor, jak i kształt ścieżek oraz 
najważniejszego miejsca w ogrodzie – podniebnego salonu. Postarzane Romano o słonecznych 
barwach z dodatkiem granitowej kostki w sposób wyraźny, a jednocześnie bezpretensjonalny 
wyznaczy miejsce spotkań w ogrodzie. Ścieżki wykonane z tego samego materiału mogą tworzyć 
wokół posesji zaskakujące i nienużące meandry.

38



utArte sZlAKi

produkt: ANTICO / ROMANO / torfowy brąz
wykonanie: ESBRUK Bogdan Skrzypczyk 41

ANTICO • powierzchnie postarzane

Zachowane do dziś drogi z ubiegłych stuleci urzekają chropowatą fakturą, nierównomiernym 
rysunkiem, a także piękną kolorystyką i trwałością. Taką nawierzchnię można ułożyć i we 
własnym ogrodzie. Postarzane kostki Romano o barwie torfowego brązu do złudzenia 
przypominają staromiejski bruk.

40



ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / NATULIT / piaskowobeżowy
projekt: Agnieszka Grzesiak MAGBUD / Ostrzeszów42

NAtulit

torfowy brązpiaskowobeżowy

20,8 cm

7 cm

17,3 cm

43

KlAsycZNy i trADycyjNy

Prostokątna kostka Natulit sprawdzi się dobrze w otoczeniu stylizowanych lub rustykalnych aranżacji, 
a także wokół zabytków jako klasycznie piękna i trwała ozdoba. Dwa kolory – dobrane na zasadzie 
kontrastu – umożliwiają ułożenie ciekawych wzorów na nawierzchni. Kostka ze względu na grubość 
jest stosowana na mocno eksploatowanych alejach i na podjazdach.

grubość
[cm]

m2 / paleta / 
big bag

waga palety 
/ big bag

[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

szt. / 
big bag

dostępne kolory

7 8 1337 28 8 224
piaskowobeżowy

 torfowy brąz



KlAsyKA NA topie

ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / NATULIT / piaskowobeżowy, torfowy brąz
projekt: K-FOX / wykonanie: Karol Trzęsała / Kalisz

Sprawdzone rozwiązania nie tylko nigdy się nie nudzą, ale także co jakiś czas przeżywają 
prawdziwy renesans. Podłoga tarasu, ułożona w szachownicę z Natulitu o beżowych 
i brunatnych barwach, w towarzystwie komfortowych mebli z naturalnych materiałów oraz 
drewna zawsze wygląda pięknie. Tak w zamkowych komnatach, dworskich alkierzach, jak 
i w stylizowanych posiadłościach XXI wieku! 

4544



Ceglana elewacja, biała stolarka, rozłożysty 
budynek – elementy tego stylu rodem z Anglii 
zawojowały Amerykę i stały się popularne na 
całym świecie. Także w naszym kraju można 
wykreować kolonialną posiadłość. Prowa-
dzące do niej drogi muszą być przestronne, 
wytrzymałe i stylowo dopasowane. Posta-
rzany Natulit to w tym przypadku doskonały 
wybór.

ANTICO • powierzchnie postarzane

produkt: ANTICO / NATULIT / piaskowobeżowy
projekt: Libet / wykonanie: FHPU GEORG Grzegorz Piergies / Turek 47

w KoloNiAlNym 
stylu

46



ViA cAstello
wsZechstroNNA i KuNsZtowNA

Najbardziej rozbudowane ze wszystkich rozwiązań firmy Libet – system Via Castello – ma aż 13 roz-
miarów kostek. Dzięki temu można go ułożyć tak na dużych, jak na małych powierzchniach. Występu-
je w trzech stonowanych kolorach o ciepłych i chłodnych odcieniach. To jeden z najbardziej wszech-
stronnych systemów kostek brukowych. Pasuje do nowoczesnych posesji, jest także wykorzystywany 
w wielkich aranżacjach biurowych, ale równie pięknie prezentuje się na drogach, ścieżkach, alejkach 
czy podjazdach wokół domu. 

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

7 11,6 1928 18 10
bianco carrara

granito
solaro

ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / VIA CASTELLO / granito

N O W O Ś Ć

48 49

bianco carrara solarogranito

38,9 cm 43,9 cm

38,9 cm 45,9 cm

29,9 cm 34,9 cm

35,9 cm22,9 cm

23,9 cm

35,9 cm

33,9 cm

26,9 cm 32,9 cm

14,9 cm

26,9 cm

21,1 cm

21,1 cm

7 cm

7 cm

7 cm

7 cm

48



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / VIA CASTELLO / granito

Warto zaplanować Via Castello wszędzie tam, gdzie dużo się dzieje. Elegancja 
szlachetnych kruszyw, geometryczny, regularny wzór, subtelny, stonowany rysunek na jej 
powierzchni wywołują wrażenie spokoju, ładu i wprowadzają harmonię. Taka ozdoba to 
dobry kontrapunkt dla zgiełku, pośpiechu – chaos ujęty w piękne ramy.

50

GeometrycZNA 
KompoZycjA

50 5151



AKropol

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm

17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm

13,9 cm

13,9 cm

6 cm

6 cm

granito nero solaro bronzo

eleGANcKA i sZlAchetNA

Kostki Akropol sprawdzają się zarówno na tarasach, jak i na alejkach ogrodowych czy ścieżkach 
wokół domu. Tak wszechstronne zastosowanie jest możliwe ze względu na duży wybór rozmiarów 
kostek (aż siedem w zestawie) i kolorów, trwałość materiału, a także na szlachetne piękno prostych 
form. Nieryflowana nawierzchnia, wąskie fugi i barwna, mieniąca się refleksami kruszyw faktura są 
doskonałym tłem różnych aranżacji patiów czy placów. Dodatkowo urodę kostek dobrze chroni  
Anti Liquid System.

bianco carrara

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10

bianco carrara 
granito
nero

solaro
bronzo

ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / AKROPOL / granito
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIBET DESIGN

N O W O Ś Ć

5352



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / AKROPOL / solaro
projekt: Libet /wykonawstwo Firma MICHALEC s.c./Łódź, ogród Libet design

Słoneczny Akropol bardzo pięknie prezentuje się na alejkach wśród zieleni. Można łatwo pisać nim 
łagodnie wygięte ścieżki. Wystarczy dobrać odpowiednie rozmiary kostek, zostawić nieregularne, 
nieco większe niż standardowo odstępy między nimi i wysypać je pasującym kolorystycznie grysem. 
W efekcie mieniąca się słonecznymi refleksami alejka wpisze się w architekturę krajobrazu jako 
niezwykle elegancki i odtąd niezastąpiony element.

ŚcieżKA Ku słońcu

55
produkt: ELEGANTE / AKROPOL / solaro
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIBET DESIGN

ELEGANTE • powierzchnie płukane

5454



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / AKROPOL / nero, bianco carrara
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIBET DESIGN

iNspirAcjA 
moDerNiZmem
Aleje i place wyznaczone przez szary, połyskujący w słońcu Akropol są 
bezpretensjonalną ozdobą modernistycznie zaaranżowanej przestrzeni. Lekko 
chropowaty rysunek kostek sprawia, że całość, mimo utrzymanej chłodnej 
kolorystyki, wywołuje ciepły, spokojny nastrój. 

56 57



QuADro
KlAsycZNe i stoNowANe

Aby zaaranżować przestrzeń urzekającą klasyczną prostotą, warto wykorzystać kostki Quadro, wy-
stępujące w trzech uzupełniających się rozmiarach. Ze względu na regularny kształt kostek i stonowa-
ną kolorystykę – chłodnego granitu lub ze słonecznym refleksem – geometryczne wzory Quadro są 
elegancką ozdobą każdej aranżacji. Kostki bardzo dobrze sprawdzają się na podjazdach, przydo-
mowych drogach, w otoczeniu nowoczesnej architektury.

solaro granito

grubość
[cm]

wymiary
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8
20 × 20
20 × 30
30 × 30

9,6
9,6

8,64

1753
1753
1581

30
20
12

8
solaro
granito 

ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / QUADRO / granito 59

20 cm
8 cm

30 cm30 cm

30 cm
20 cm20 cm

58



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / QUADRO / granito

Delikatna faktura powierzchni płukanych nie tylko przydaje kostkom Quadro szlachetnego wyglądu, 
lecz także sprawdza się znakomicie w trudnych warunkach klimatycznych. Kostki dodatkowo 
chroni ALS, czyli Anti Liquid System – nowatorska technologia, dzięki której wszystkie elementy linii 
Elegante są uszczelniane od wewnątrz i zabezpieczane przed powstawaniem plam i wykwitów 
już na etapie produkcji. Trwałe i niezawodne kostki doskonale prezentują się na podjazdach, 
tarasach wokół domu czy alejkach.

NA KAżDą 
poGoDę

produkt: ELEGANTE / QUADRO / bianco carrara nero 
projekt / wykonawca: DOCAR ARCHITEKTUR /
Robert Kraszewski / Jelcz Laskowice

60 61



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / PICCOLA / bianco carrara, nero
projekt: Libet i wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIBET DESIGN

piccolA

7 cm

5,3 cm

8 cm

6,3 cm

9 cm

7,3 cm

10 cm

8,3 cm

11 cm

9,3 cm

9

bianco carrara granito nero solaro tramonto bronzo

6 cm

efeKtowNA i wielofuNKcyjNA

Niepowtarzalne zawijasy, okrągłe placyki, zaskakujące wiraże – z wszystkimi tymi wyzwaniami drob-
ne kostki Piccola poradzą sobie znakomicie. Ze względu na ich trapezowy kształt, bogaty wybór 
kolorów (sześć kolorów w palecie barw) i wielkości (pięć rozmiarów) szczególnie często wykorzystuje 
się je w efektownych aranżacjach przydomowych podjazdów i patiów, dodatkowo podkreślając 
fantazyjne wzory przez kontrastowe zestawienia barw. 

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6
8,74
lub

9,71

1204
lub

1336

117
lub
130

10

bianco carrara
granito 
nero

solaro
tramonto 
bronzo
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Niepozorne i drobne, a jednak bardzo trwałe. Kostki Piccola Elegante 
sprawdzają się na przydomowych podjazdach, wytrzymując ciężar 
samochodów. Ich trwałość idzie w parze z elegancją szlachetnej 
nawierzchni, uzyskaną w klasycznym zestawieniu barw. Dlatego 
trapezowe kostki Piccola są chętnie układane jako atrakcyjna 
i jednocześnie funkcjonalna ozdoba posesji. 

pełNA 
fuNKcjoNAlNoŚć

ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / PICCOLA / bianco carrara, nero
projekt: Marta Zięba PROEL OGRODY / wykonanie: Gryf-Kostka / Szczecin 6464 65



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / PICCOLA / bianco carrara, nero 
projekt i wykonanie: NOVUM / Katowice

brZoZowe impresje
Dobór szlachetnych materiałów oraz kolorystyki wpływa na estetyczną ocenę całej posiadłości. Dzięki 
brzozowym odcieniom bieli i grafitu oraz miękkim, wdzięcznym liniom wykreślonym na nawierzchni za 
pomocą kostek Piccola stało się możliwe harmonijne i bezpretensjonalne wkomponowanie tego domu 
i jego otoczenia w krajobraz. 

66 67



ELEGANTE • powierzchnie płukane

produkt: ELEGANTE / PICCOLA/ bianco carrara, nero 69

siłA DetAlu
Za pomocą kostek Piccola można wyróżnić przydomowy teren, zaznaczając jednocześnie pożądany 
kierunek – drogę prosto do domu. Kontrastowe zestawienie barw bianco carrara i nero harmonizuje 
z wyrazistą kolorystyką fasady, a nakreślone łuki i koła, poza tym, że świadczą o nieograniczonych 
możliwościach aranżacyjnych Piccoli, urozmaicają regularny wzór. Całość jest niezwykle efektowna.
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N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć

71

imolA

21,9 cm 32,9 cm 43,9 cm 54,9 cm

ciemnoszaryjasnoszary

6 cm

32,9 cm

wsZechstroNNA i stylowA

Imola w pełnej gamie szarości pięknie prezentuje się wokół domu, na alejkach czy tarasach. Ze wzglę-
du na rozmiar płyt (cztery w zestawie, osiągające całkiem spore rozmiary – największa z nich ma 
ok. 0,5 m) warto je zastosować na rozległych placach, choć równie dobrze mogą stać się praktyczną 
ozdobą niewielkich zakątków. Faktura kostek sprawdza się tak w tradycyjnych, jak w modernistycz-
nych czy prostych aranżacjach, wpisując się harmonijnie w otoczenie.

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6 7,2 997 6 10
jasnoszary

ciemnoszary
ASPERO • powierzchnie śrutowano-szczotkowane

produkt: ASPERO / IMOLA / jasnoszary70

N O W O Ś Ć



ASPERO • powierzchnie śrutowano-szczotkowane

73produkt: ASPERO / IMOLA / jasnoszary

Zaciszny taras wypełniony neutralnymi odcieniami działa uspokajająco. 
Głębia szarości wydobyta w technice uszlachetniania kostek Aspero kompo-
nuje się z każdym otoczeniem. Szczególnie dobrze koresponduje z pięknem 
przyrody.

w Dobrym 
NAstroju

72



N O W O Ś Ć

74

38,9 cm 43,9 cm

38,9 cm 45,9 cm

29,9 cm 34,9 cm

35,9 cm22,9 cm

23,9 cm

35,9 cm

33,9 cm

75

trwAłe i fuNKcjoNAlNe

W systemie Via Castello można znaleźć najbogatszy wybór rozmiarów kostek – aż 13 różnych 
wielkości prostokątów w odcieniach piaskowym i torfowym. Ze względu na obróbkę i odpowiednie 
parametry kostki te zyskały nie tylko na urodzie, lecz także na trwałości. Można je stosować na na-
wierzchniach przeznaczonych i dla pieszych, i do ruchu samochodów osobowych. Ich lekko szorstka 
faktura o ciepłych refleksach naturalnie wpisze się w otoczenie domu czy zieleń parku. 

26,9 cm 32,9 cm

14,9 cm

26,9 cm

21,1 cm

21,1 cm

7 cm

7 cm

7 cm

7 cm

torfowypiaskowy

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

7 7,84 1311 14 8
piaskowy
torfowy

produkt: ASPERO / VIA CASTELLO / piaskowy74

N O W O Ś Ć
ViA cAstello

N O W O Ś Ć

ASPERO • powierzchnie śrutowano-szczotkowane



76

hArmoNiA 
form
Zarówno piaskowa, jak i torfowa Via Castello idealnie pasuje do regio-
nalnej drewnianej zabudowy. Jej lekko porowata, szorstka powierzchnia 
harmonizuje w pełni ze starymi budynkami, naznaczonymi upływem czasu, 
a także z roślinnością, która przez lata oswoiła dany teren. To nowator-
skie i wszechstronne rozwiązanie, które – w zależności od otoczenia –  
podkreśli klimat miejsca z patyną lub zaprojektowanego jako designerska 
nowość. 

76 7777produkt: ASPERO / VIA CASTELLO / torfowy

ASPERO • powierzchnie śrutowano-szczotkowane



produkt: ASPERO / VIA TRIO / jasnoszary78

N O W O Ś Ć

ASPERO • powierzchnie śrutowano-szczotkowane

ViA trio

27 cm 36 cm 45 cm

8 cm

18 cm

79

stylowA i beZpiecZNA

System składający się z trzech prostokątów o różnej długości wyróżnia się z całej grupy parametra-
mi wytrzymałościowymi. Kostki z powodzeniem łączą walory użytkowe z estetycznymi. Odcienie 
szlachetnej szarości oraz ciepłe brązy i słoneczne piaski podkreślą urodę posesji tak klasycznych, 
jak i w stylu modern. Płytki mają kształt wyciosanego bloku granitowego o równych krawędziach 
i dlatego sprawdzą się na przydomowych ścieżkach, placach, tarasach, podjazdach, a także na róż-
nego rodzaju trasach do biegania czy uprawiania innego sportu – z uwagi na bezpieczną, nieśliską 
nawierzchnię i niefazowane krawędzie. 

torfowypiaskowy ciemnoszaryjasnoszary

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8 6,08 1120 12 8

piaskowy
torfowy

jasnoszary
ciemnoszary

N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć



streAm liNe
oryGiNAlNA i iNNowAcyjNA

Płyta nawierzchniowa Stream Line zupełnie nie przypomina tradycyjnej kostki brukowej. Odznacza 
się oryginalnym, opływowym kształtem, a także wyjątkową jakością. Nie dziwi więc, że jej projekt 
został nagrodzony za innowacyjność i wysoką klasę. Jeśli płytę połączyć w moduły, można stworzyć 
różnorakie kompozycje. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest ażurowa forma, dzięki której woda 
swobodnie przenika do podłoża. Puste przestrzenie warto wypełnić naturalnym materiałem: grysem, 
piaskiem czy roślinnością, by i wyłożony płytami teren, i okolica stanowiły spójną estetycznie całość. 
Ze względu na odpowiednią grubość płytki można układać nie tylko na alejkach, ale także na pod-
jazdach i parkingach.

kasztanowypastello

54,7 cm

32,7 cm

10 cm

grubość
[cm]

szt. / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

10 32 889 4 8
pastello

kasztanowyCOLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / STREAM LINE / kasztanowy80

N O W O Ś Ć

81



N O W O Ś Ć

8382

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / STREAM LINE / pastello  83

Inspiracją do zaprojektowania płyty Stream Line – dla rzeźbiarza Jerzego 
Dobrzańskiego, twórcy tego produktu – były linia meandrującej rzeki oraz ruch 
strumienia wody. Artysta, projektując nawierzchnię, chciał, by oryginalny design 
wypełniał przestrzeń tak prywatną, jak i publiczną, wpływając na wrażliwość 
estetyczną odbiorców. Płyta Stream Line, w uznaniu innowacyjnego projektu  
i wysokiej jakości, otrzymała prestiżowe nagrody: „Must Have”, przyznaną przez 
jury Łódź Design Festival 2012, oraz „Top Builder 2013” miesięcznika branżowego 
„Builder”.

meANDry poD stopAmi



iberiA
wsZechstroNNA i chArAKterystycZNA

Kostki Iberia można aranżować na wiele sposobów (10 różnych wzorów ułożenia), albo zostawiając 
między nimi przestrzeń na odpływ wody do gruntu, albo tworząc z nich jednolitą płaszczyznę. Dzięki 
ażurowemu designowi kostki te dołączyły do grupy Eco – czyli produktów, pod którymi możliwe jest 
swobodne funkcjonowanie ekosystemu. Kostki te dobrze komponują się z grysem lub trawą. Można 
je układać na drogach lub na podjazdach. 

kasztanowypastello popielaty

grubość
[cm]

szt. / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8 160 1161 20 8
pastello

kasztanowy
popielaty

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / IBERIA / pastello84

N O W O Ś Ć

85

30 cm

10 cm

10 cm

8 cm

N O W O Ś Ć



w lAbiryNcie możliwoŚci
Kompozycje zestawione z kostek Iberia przypominają skomplikowane fragmenty labiryntu, tak 
popularnego motywu antycznych mozaik czy ceramiki. Jest bardzo wiele możliwości zestawiania ich 
ze sobą i łączenia w różne wzory. Atuty tego systemu widać zwłaszcza w terenie, na którym ażurowy 
wzór może występować nieregularnie. Autorką Iberii jest Weronika Ludwik, młoda projektantka, 
absolwentka Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / IBERIA / kasztanowy8686 87



COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / TRACT / pastello

trAct
reGulArNy i fuNKcjoNAlNy

Nowy system siedmiu prostokątnych kostek Tract sprawdzi się na drogach i podjazdach, a także na 
tarasach czy ogrodowych patiach. Wszędzie tam, gdzie rysunek nawierzchni imitujący kamienną 
skorupę przy regularnym wzorze, kolorystyka oraz wyjątkowa trwałość spełnią wymagania zarówno 
estetyczne, jak i funkcjonalne właścicieli posesji. Każda kostka ma niepowtarzalną powierzchnię i po-
falowane krawędzie. Aleje wyłożone kostkami Track wpiszą się w otoczenie zaaranżowane w stylu 
rustykalnym lub klasycznym, popielate elementy dobrze pasują do nowoczesnego budownictwa.

kasztanowypastello popielaty

9 cm 12 cm 15 cm 18 cm

21 cm 24 cm

8 cm

8 cm

8 cm

8 cm

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8 8,21 1503 80 8
pastello

kasztanowy
popielaty

88 89

N O W O Ś Ć

88

N O W O Ś Ć



w ZGoDZie Z NAturą
Kasztanowy Tract zaprojektowany przez Magdę Pasternak, absolwentkę Wydziału Form Przemy-
słowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, szczególnie dobrze będzie się prezentował wokół 
domu wpisanego w stary drzewostan i od lat rosnącą zieleń. Głęboki brąz z charakterystycznymi dla 
nawierzchni niepowtarzalnych odcieniami może pięknie korespondować ze stolarką wykończeniową 
budynku czy dachówką. Jak klamra, od której tak naprawdę zależy cały wizualny efekt.

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / TRACT / kasztanowy90 9191



fArmersKA

20 cm

17 cm

kasztanowy

8 cm

prAKtycZNA i efeKtowNA

Kostka Farmerska została wyposażona w duże odstępniki, dzięki czemu w ułożonym wzorze po-
wstają szerokie i regularne szczeliny umożliwiające szybkie wsiąkanie wody do gruntu. By uzyskać 
ciekawy wizualnie efekt, można wypełnić szczeliny trawą lub grysem. Tak funkcjonalne i praktyczne 
rozwiązanie (kasztanowe nawierzchnie są zabezpieczone systemem ALS) sprawdza się zwłaszcza 
na podjazdach i parkingach.

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8 9,6 1465 30 8 kasztanowyCOLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / FARMERSKA / kasztanowy92 93



Praktyczne rozwiązania, dzięki którym może swobodnie funkcjonować ekosystem, mogą być także 
ładne. Dowodem na to są kostki Farmerskie. Ażurowe przestrzenie między nimi warto wypełnić 
ozdobnym grysem ze szlachetnych kruszców, który pod względem kolorystki i faktury nawierzchni 
stanowi wyraziste tło kasztanowych kwadratów. Regularny rysunek układu szczególnie dobrze wpisuje 
się w naturalne, wymagające otoczenie. 

DobrA poDstAwA

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / FARMERSKA / kasztanowy 9594



COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / VIA CASTELLO / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma Budowlana Siudek-Szydłowski s.c. / Młodziejowice96

ViA cAstello

kasztanowypastello

97

NowocZesNA i NiebANAlNA

Pastelowe i kasztanowe melanże w pełnej gamie odcieni mogą stać się ozdobą zarówno rozległych 
tarasów, jak i niewielkich, przytulnych zakątków wokół domu, a także podjazdów. Dzięki nowocze-
snej technologii barwienia Color Flex każdy element systemu Via Castello zachwyca bogactwem 
tonów. Dlatego ułożenie niebanalnych powierzchni grających kolorem nie sprawi nikomu żadnych 
problemów. 

Od 2012 roku produkt barwiony 
w nowej technologii Color Flex.

22,9 cm 26,9 cm 32,2 cm 35,9 cm

23,9 cm 29,9 cm 34,9 cm

35,9 cm 38,9 cm 43,9 cm

33,9 cm 38,9 cm 45,9 cm

14,9 cm

26,9 cm

21,1 cm

21,1 cm

7 cm

7 cm

7 cm

7 cm

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

7
7,84
lub

11,6

1311  
lub  

1928

14
lub
18

8
lub
10

pastello
kasztanowy



98 produkt: COLORMIX / VIA CASTELLO / pastello i kasztanowy 99

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

Ciepłe odcienie kostek Via Castello przyciągają wzrok. To słoneczna, zawsze pogodna ozdoba 
domu, miejskich stref i chodników. Zróżnicowane wymiary prostokątnych płytek i bogactwo odcieni 
w ramach jednego koloru sprawiają, że ułożone z kostek desenie urzekają prostotą, a jednocześnie 
nie mogą się znudzić. 

boGActwo 
słoNecZNych oDcieNi



COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / IMOLA / pastello
projekt: Marzena Świtalska Pracownia Zielony Dom / Małkowo100

imolA

21,9 cm 32,9 cm 43,9 cm 54,9 cm

kasztanowypastello

6 cm

32,9 cm

101

GustowNA i NiepowtArZAlNA

Zestaw Imola zawiera cztery rozmiary dużych prostokątów w odcieniach pastello i kasztanowym. 
Warto pokazać ich urodę oraz niepowtarzalny wzór na dużej powierzchni, by podkreślić ich wiel-
kość oraz wyjątkowy melanż kolorystyczny. Każdy element tego systemu występuje bowiem w pełnej 
tonacji bazowych barw.

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6
7,2
lub

10,89

997
lub  

1496

6
lub
9

10
pastello

kasztanowy

Od 2012 roku produkt barwiony 
w nowej technologii Color Flex.



Imola harmonizuje z naturalnym otoczeniem, rozświetlając 
zakątki ogrodu słonecznymi refleksami w tonacji pastello. 
Kolorystyka barwionych płyt wpływa na wytworzenie miłej 
i ciepłej atmosfery, co może wywołać pogodny nastrój osób 
przebywających w tym miejscu. Zwolennicy chromoterapii 
uważają nawet, że odpowiednio dobrane barwy aranżacji 
decydują także o zachowaniu dobrego zdrowia!

ZNAcZeNie 
Koloru

103102

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / IMOLA / pastello 



104 105

Duże, jasne płyty prezentują się pięknie także na nie- 
wielkich przestrzeniach. Pełnią wtedy różne funkcje – sło-
necznej, jasnej ramy oczka wodnego, mostu lub kładki 
przerzuconej nad zielenią trawnika. 

pAstelowA  
DeKorAcjA

105

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / IMOLA / pastello
projekt: Marzena Świtalska Pracownia Zielony Dom / Małkowo 



N O W O Ś Ć

106

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / VIA TRIO / popielaty

ViA trio

27 cm 36 cm 45 cm

tabacco popielatypastello

18 cm

107

NiepowtArZAlNA i trwAłA

System Via Trio został wzbogacony o nowy kolor – piękny popiel, dzięki czemu można go stosować 
praktycznie w każdej stylizacji – od nowoczesnej po tradycyjną, dworkową lub nawiązującą do 
klimatów śródziemnomorskich. Ze względu na to, że kostki zostały wykonane w nowej technologii 
barwienia Color Flex, bardzo łatwo układa się je w niepowtarzalne desenie. Sprawdzają się na pod-
jazdach lub alejach wjazdowych na posesję. 

8 cm

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8
6,08
lub

7,78

1120  
lub 

1426

12
lub
15

8
pastello
tabacco

popielaty

Od 2012 roku produkt barwiony 
w nowej technologii Color Flex.



produkt: COLORMIX / VIA TRIO / popielaty

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

Klasyczna posesja wymaga wyjątkowej ozdoby – nie tylko 
estetycznej i pięknej, ale także z materiałów najwyższej jakości. 
Kostki Via Trio – stonowane, symetryczne – idealnie spełniają 
oba wymogi. Niepowtarzalne nawierzchnie w szarych barwach 
pięknie wpisują się w naturalną zieleń.

efeKtowNA 
oZDobA

108 109



produkt: COLORMIX / VIA TRIO / pastello

Jak zaprosić słońce na taras na cały rok? Wystarczy ułożyć kostki 
Via Trio w odcieniu pastello! Łagodne, ciepłe światło w gamach 
żółcieni i piasku może zagościć wokół domu na stałe. Uzyskany 
pogodny, słoneczny nastrój, charakterystyczny dla gorącego 
południa, wprawi mieszkańców w wakacyjny humor.

słońce 
NA oKrąGło

111110

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne



piccolA

pastello kolory jesieni tabacco kasztanowy

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6
8,74
lub

9,71

1205  
lub  

1336

117
lub
130

10

pastello
kolory jesieni

tabacco
kasztanowy

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / PICCOLA / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma Budowlana Siudek-Szydłowski s.c. / Młodziejowice112 113

ZGrAbNA i fANtAZyjNA

Wystarczy pięć rozmiarów zgrabnych, trapezowatych kostek, by wyczarować ogrodowe mozaiki 
grające kolorami i fantazyjnymi wzorami. Kostki Piccola są ozdobą niewielkich przestrzeni, dopaso-
wują się idealnie do wszelkich załamań terenu. Można również za ich pomocą zaaranżować duże 
place i rysować na nich dekoracyjne motywy. O ich wszechstronnym zastosowaniu decydują ogrom-
ne możliwości projektowe, ograniczone jedynie wyobraźnią architektów. 

7 cm 8 cm

6,3 cm

9 cm

7,3 cm

10 cm

8,3 cm

11 cm

9,3 cm

9 cm

6 cm

5,3 cm



Skomplikowane aranżacje oparte na łukach czy kołach to zadanie 
przeznaczone specjalnie dla Piccoli. Sprawdzi się ona w krągłych 
obramowaniach klombów, przy uwydatnianiu różnic terenu, 
rysowaniu pięknych słonecznych kompozycji wpisanych w koło. 
Dzięki nowoczesnej technice koloryzowania niepowtarzalne 
zestawienie barw przypomina kunsztowne mozaiki. 

słoNecZNe 
meANDry

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / PICCOLA / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma Budowlana Siudek-Szydłowski s.c. / Młodziejowice 115114



Piccola nie boi się kolorów. Można z niej tworzyć zróżnicowane i oryginalne kompozycje w ciepłych 
barwach ziemi czy zestawiać ze sobą jasne, słoneczne odcienie. Wszystko zależy od kontekstu, 
w jaki została wpisana bryła domu, i wyobraźni projektantów. 

KuNsZtowNA 
moZAiKA

produkt: COLORMIX / PICCOLA / kolory jesieni
projekt: Libet / wykonanie: GOOD BRUK / Kanie116

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

117



NostAlit
różNoroDNy i Z chArAKterem

Kostki Nostalit tworzą najbardziej zróżnicowany system w linii Decco, złożony z lekko wypukłych 
trapezowych i prostokątnych form o profilowanych bokach. Bez trudu można za ich pomocą tworzyć 
wiele kompozycji – od krętych ścieżek, przez koliste i wachlarzowe kształty, po regularne i klasyczne 
wzory. Ze względu na przyjazną, miłą dla oka powierzchnię kostki te cieszą się wielką popularnością 
jako piękna ozdoba przydomowych ścieżek. 

grubość
[cm]

elementy m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne 
kolory

6

1, 2, 3 11,23 1542 72

10

kolory jesieni

elementy koła
3, 5, 6

8,5
lub

11,24

1173  
lub 

1543

77
lub
104

kolory jesieni

1 2 3 5 6

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / NOSTALIT / kolory jesieni118 119

17,8 cm 11,8 cm 8,8 cm 12,6 cm

5 cm

10,5 cm

7,8 cm

11,8 cm

6 cm

kolory jesieni



Rudawobrązowa mozaika z prostokątnych kostek Nostalit wpisze w naturalne otoczenie każdą 
posesję. Nostalit skutecznie podkreśla urodę zarówno klasycznych dworków, jak i prostych, 
bezpretensjonalnych budynków. Głębokie, ciepłe barwy jesieni współgrają z energetyczną zielenią 
ziół i traw, spokojem przydomowego drzewostanu.

chwilA wytchNieNiA

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / NOSTALIT / kolory jesieni 121120



AKropol

kolory jesieni kasztanowy

bArwNy i wsZechstroNNy

Na system kostek Akropol składa się siedem prostokątnych kształtów o charakterystycznej powierzch-
ni z delikatnie zaznaczonymi wgłębieniami. Paleta głębokich brązów, gorących rudości i jesiennych 
czerwieni, jakie do tej pory mieniły się na powierzchni tych kostek, została wzbogacona o nowe 
kolory – pastello i popiel. To zabieg, dzięki któremu geometryczne wzory Akropolu mogą pojawić się 
praktycznie w każdej stylizacji: od tradycyjnej po nowoczesną. Ze względu na parametry wytrzyma-
łościowe kostki sprawdzą się także w bardzo wymagających miejscach – na podjazdach.

pastello popielaty

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

6 10,75 1477 49 10

kolory jesieni
pastello

kasztanowy
popielaty

8* 8,6 1573 49 8
kolory jesieni
kasztanowy

N O W O Ś ĆN O W O Ś Ć

* Produkt na zamówienie.

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / AKROPOL / kasztanowy122 123

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm

17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm

13,9 cm

13,9 cm

6 cm

6 cm



Bogate i różnorodne desenie Akropolu o niepowtarzalnym charakterze inspirują 
osoby wrażliwe na bodźce wzrokowe do eksperymentów kolorystycznych. 
Możliwości efektownych zestawień barw jest bardzo wiele. Na przykład ciepła 
jesień grająca odcieniami na powierzchni kostek w połączeniu z intrygującym 
indygo fasady domu nastraja optymistycznie, jednocześnie wywołując wrażenie 
kojącego spokoju. 

GrA 
w Kolory

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / AKROPOL / kolory jesieni 125124



Gorące klimaty, a nawet kubańskie nuty można wyczarować dzięki 
odpowiedniemu doborowi barw. Kostki Akropol, które w pełni wykorzystują 
gamy zastosowanych bazowych kolorów, odpowiednio nadają się do takich 
eksperymentów. Głęboki odcień liści czerwonego dębu, bogactwo rudości, 
czerwieni w tonacji tango i brązów o różnym natężeniu wywołują nastrój 
oczekiwania na kubańską fiestę. 

bueNA 
VistA

126

COLORMIX • powierzchnie niepowtarzalne

produkt: COLORMIX / AKROPOL / kolory jesieni126 127 127


