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Libet Completto to linia produktów komplementarnych, które 
doskonale uzupełnią lub wzbogacą o ciekawe dodatki aranżowane 
nawierzchnie. Poszczególne elementy w prosty sposób wpasowują 
się w projektowane otoczenie domu, zapewniając ciekawe 
kompozycje – łatwe do zrealizowania podczas prac brukarskich. 
Oferowane materiały współtworzą atrakcyjną przestrzeń wokół 
domu i ogrodu.

PRODUKTY  
KOMPLEMENTARNE



torfowy brąz kasztanowypastello
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piaskowobeżowy

12,5 cm

12,5 cm

10 cm

Kravento basso • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento basso / piaskowobeżowy

bAssO
KRAvENTO 

WDZIĘCZNY MATERIAŁ 

Niewielka, modelowana kostka Kravento Basso to element wykończeniowy, który zgrabnie uzupeł-
nia i wzbogaca tworzone nawierzchnie. Specjalnie zróżnicowane przeciwległe krawędzie – jedna 
ścięta, druga półokrągła – sprawiają, że można dowolnie kształtować formę kompozycji brukowej, 
nawet na stopniach. Elementy Kravento Basso nadają się do wielorakiego wykorzystania. Pozwalają 
elegancko wykończyć podłoże, gładkie lub sypane żwirem, ale i ułożyć piękny dodatek. Materiał jest 
dostępny w dwóch rodzajach: Antico i Colormix. 

wysokość
[cm]

szt. /
paleta

waga palety / 
big bag

[kg]

szt. /
warstwa

liczba
warstw

szt. / 
big bag

dostępne
kolory

12,5 378 1348 63 6

378
antico:

piaskowobeżowy
torfowy brąz

–
colormix:
pastello

kasztanowy

antico colormix
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Kravento basso • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento basso / torfowy brąz
projekt: Libet / wykonanie: Hard-bruk / Gościcino 

Kostki Kravento Basso doskonale się sprawdzają przy dopełnianiu kompozycji elementami 
niestandardowymi. Dostępne kolory łatwo zestawić z resztą nawierzchni w kontrast (ciepłe 
barwy w środkach, zimne na krańcach), urozmaicić geometrycznie całość lub uspójnić 
kolorystycznie, np. w obrębie stopni. Dzięki Kravento Basso powierzchnia zyskuje widoczny 
podział kompozycyjny, a otoczenie elegancką, różnorodną i zwartą stylistycznie formę.

JednoŚĆ  
w rÓŻnorodnoŚci
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Kravento Grande • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento Grande / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma budowlana siudek-szydłowski s.c. / Młodziejowice 

piaskowobeżowy torfowy brąz

7,5 cm

antico colormix classic

12,4 cm 12,4 cm 12,4 cm

10 cm 10 cm

10 cm 10 cm7,5 cm

20 cm

kasztanowykolory jesienipastello grafitowy lux

1 2 3

KRAvENTO 
gRANDE
EFEKTOWNE DZIAŁANIE 

Kolekcję Kravento Grande tworzą produkty przeznaczone do dekoracyjnego wykończenia na-
wierzchni, kreatywnie zaprojektowane i zachwycająco funkcjonalne. Każdą, nawet najbardziej  
wyszukaną aranżację uda się zrealizować dzięki kompatybilności elementów. System Kravento Gran-
de obejmuje trzy elementy o przekroju trapezów i kwadratu, wszystkie o odpowiedniej wysokości 
i kształcie, by ułatwić układanie przydomowego bruku. Materiały są dostępne w trzech wersjach 
stylistycznych: Antico, Colormix i Classic.

wysokość
[cm]

szt. /
paleta

waga palety /
big bag 

[kg]

szt. / 
m.b.

szt. /
warstwa

liczba
warstw

szt. / 
big bag

dostępne
kolory

20

1 (36) 
2 (36) 
3 (90) 

lub  
1 (14)
2 (28)  
3 (70)

916
lub
949

ok. 11 
(1, 2)

ok. 10 (3)

54
lub
56

3

162
lub
168

antico:
piaskowobeżowy

torfowy brąz

–

colormix:
pastello

kolory jesieni
kasztanowy

classic:
grafitowy lux
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produkt: CoMPLetto / Kravento Grande / torfowy brąz

projekt: agnieszka Grzesiak MaGbud / ostrzeszów

Kravento Grande • produkty komplementarne

Spójna formalnie i stylistycznie oraz zachwycająco elegancka aranżacja 
brukowa – jest to możliwe dzięki komplementarności produktów marki Libet. 
Wiele funkcjonalnych rozwiązań umożliwia zastosowanie kostki przypomi-
nającej elementy krawężnika – z serii Kravento Grande. Te prostokątno- 
-trapezowe formy znakomicie podkreślają różnicę poziomów nawierzchni 
i pozwalają wykończyć zaokrąglane krawędzie, nawet poprowadzone 
ostrymi łukami. Różne kolory i faktury bruku łatwo uczynią taras i otoczenie 
posesji wyjątkowym, klimatycznym miejscem.

WŁAsNE MIEJsCE
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Kravento Grande • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento Grande / kolory jesieni

Funkcjonalne elementy wykończeniowe, takie jak krawężnikowe kostki 
Kravento Grande, pozwalają zrealizować najbardziej wyszukane projek-
ty. Przydomowa przestrzeń zyska niezwykły koloryt i aurę dzięki zastoso-
waniu np. wielobarwnych i stylizowanych na starobruk form. Ich użycie 
gwarantuje gustowne wykończenie chodników i ścieżek ogrodowych oraz 
uzupełnienie rabatek i kwietników. Trzy kształty umożliwiają swobodne 
formowanie linii brzegowych stopni i alejek, szczególnie układanych na 
łukach. Pozwalają także dopasować wykończenie do kostki dominującej 
w aranżacji wokół domu.

ELEgANCKO,  
KLIMATYCZNIE



kasztanowy grafitowy lux
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kolory jesienipastello

10 cm 10 cm

7,5 cm 10 cm10 cm

7,5 cm

35 cm

1 2 3

12,4 cm

Kravento aLto • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento aLto / kasztanowy

ALTO
KRAvENTO

POZIOM WYŻEJ

Zachwycająco funkcjonalny system Kravento Alto to wyższa wersja Kravento Grande. Obejmuje 
elementy o przekroju trapezów i kwadratu do wykończenia nawierzchni o zróżnicowanych poziomach, 
takich jak stopnie i murki, oraz wymagających aranżacji, m.in. oczek wodnych. Różnorodne kształty 
i rozmiary kostek sprawiają, że bryły doskonale się uzupełniają, tworząc reprezentacyjne schody do 
domu i ogrodu, wyraźnie zarysowane krawędzie tarasu, okazałe otoczenie dla rabat i kwietników 
w kształcie łuków i półkoli. Produkt jest dostępny w wersji Classic i Colormix. 

wysokość
[cm]

szt. /
paleta

waga palety
[kg]

szt. /
m.b.

liczba
warstw

dostępne
kolory

35
1 (14) 
2 (28) 
3 (70)

1089
ok. 11 (1, 2)

ok. 10 (3)
2

colormix:
pastello

kolory jesieni
kasztanowy

classic:
grafitowy lux

colormix classic
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Kravento aLto • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / Kravento aLto / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma budowlana siudek-szydłowski s.c. / Młodziejowice

Użycie elementów Kravento Alto gwarantuje, że schody czy murki zyskają stosowną oprawę. 
Realizację projektu ułatwia komplementarność produktu z systemem Kravento Grande. Niezależnie 
od tego, jaką formę chcemy wznieść, wygląd i charakter nawierzchni będą do siebie pasować.
 
Na przedstawionej realizacji zróżnicowanie poziomów nawierzchni i wysokości brył sprawia, że 
nawet elementy i dodatki w różnych stylach doskonale się uzupełniają, tworząc wyjątkowe miejsce 
dla domowników i gości – nowoczesne, starannie zaaranżowane i wyłamujące się ze schematów.

DObOROWE  
TOWARZYsTWO



199198

stopień schodowy sPLIt • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / stoPIeń sCHodowy sPLIt / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

grubość
[cm]

waga
palety [kg]

szt. /
paleta

szt. /
warstwa

liczba
warstw

dostępne
kolory

15 1681 12 2 6
pastello

kasztanowy
nero

100 cm

15 cm

40 cm

kasztanowy neropastello

sPLIT
sTOPIEń sChODOWY 

sKOKOWA RÓŻNICA 

Dzięki technologii splitowania udaje się tworzyć niezwykle oryginalne i praktyczne elementy do 
budowy schodów o wyglądzie naturalnego kamienia. Splitowane stopnie schodowe wyróżnia gładka 
faktura powierzchni i dekoracyjna, nieregularna faktura podstopnicy. Łupano-równe elementy Split 
czynią nawierzchnie zjawiskowymi i świetnie wpasowują się w krajobraz. 

n o w o Ś Ć
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stopień schodowy sPLIt • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / stoPIeń sCHodowy sPLIt / pastello
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

Unikatowa forma kamieni splitowanych daje niebywałe możliwości, by na swój sposób 
zaaranżować ogród i przydomową przestrzeń. Ze stopni stylizowanych na naturalne 
kamienne bryły można łatwo budować dekoracyjne schody. Elementy wyprodukowane 
w technologii Split znakomicie współgrają z palisadami, żwirem czy cegłą. Jak widać na 
zdjęciach, fenomenalnie przysłużą się też roślinnemu otoczeniu i alejkom ogrodowym.

DObRY gATUNEK



verno

grubość
[cm]

waga
palety [kg]

szt. /  
paleta

dostępne
kolory

9 300 10 verno

203202

stopień schodowy venetIa • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / stoPIeń sCHodowy venetIa / verno
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

44,6 cm

29,6 cm

9 cm

sTOPIEń sChODOWY 
vENETIA
NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

Stopnie w systemie Venetia idealnie komponują się z innymi produktami z tej kategorii, tworząc 
estetyczną całość, np. tarasu. Jednorodny wygląd i harmonia części składowych daje możliwość 
realizowania spójnych stylistycznie aranżacji. Wszystkie elementy kolekcji cechuje lekki, kredowy kolor 
i delikatna, aksamitna faktura – charakterystyczne dla naturalnych skał wapiennych. Powierzchnie ze 
stopni Venetia pozwolą podkreślić status i wyjątkowość miejsca.
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stopień schodowy venetIa • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / stoPIeń sCHodowy venetIa / verno

Produkty z grupy Venetia pomogą elegancko i spójnie zaaranżować 
większe przestrzenie. Aranżacja zaprezentowana na zdjęciach już na 
pierwszy rzut oka sprawia wrażenie przemyślanej i zrównoważonej. 
Jasne schody wspaniale wpasowują się w słoneczne rejony i zdobne 
budynki, np. dom na wzgórzu. Szerokie stopnie mają fakturę i kolor 
takie same jak nawierzchnia okolicznych ścieżek i placów. Nadają 
domowemu otoczeniu ekskluzywny charakter klasycznej budowli.

sZYK I KLAsA
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torfowy brązpiaskowobeżowykasztanowypastello

25 cm

12 cm

6,5 cm

CeGŁa sPLItowana • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / CeGŁa sPLItowana / piaskowobeżowy
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

CEgŁA
sPLITOWANA
NOWA JAKOŚĆ WYRAZU 

Zagospodarowanie przestrzeni takimi elementami, jak cegła splitowana tworzy krajobraz naturalny  
i wyjątkowy. Specjalna metoda produkcji ceglanych brył Split pozwala uzyskać oryginalną fakturę na 
najbardziej widocznych bokach. Łamanie kamienia doskonale się sprawdza jako motyw estetyczny 
do eksponowania w aranżacjach murów i murków, ogrodzeń, podmurówek, studni oraz zdobnych 
kwietników. A możliwości zastosowania cegły splitowanej jest jeszcze więcej.

grubość  
[cm]

szt. / paleta / 
big bag

waga palety /
big bag [kg]

szt. / warstwa
liczba  
warstw

dostępne
kolory

6,5 280 1336 28 10

pastello 
kasztanowy 

piaskowobeżowy
torfowy brąz
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CeGŁa sPLItowana • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / CeGŁa sPLItowana / kasztanowy
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

Różnorodne zastosowanie materiałów Split przekłada się na ich funkcjonalność w przestrzeni. 
Nieocenione walory aranżacyjne ma gładko-łupana powierzchnia cegieł. Znakomicie można je 
wykorzystać i uwydatnić, budując murki i małą architekturę ogrodową. Dekoracyjność łamanej faktury 
po bokach każdej cegły zdoła podkreślić np. surowy charakter przydomowych konstrukcji.

WYŻsZY sTOPIEń 
WTAJEMNICZENIA



kasztanowy nero

pastello

210 211210

PaLIsada • produkty komplementarne

bianco carrara

10 cm
10 cm 15 cm

10 cm

10 cm

14 cm

45
 c

m

60
 c

m

90
 c

m

produkt: CoMPLetto / PaLIsada / kasztanowy
projekt: Libet /wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

PALIsADA
OgRÓD NA OKU 

Palisadę z kolekcji Libetu wyróżniają zjawiskowa forma i funkcjonalność. Bryła ma dwa boki gładkie 
i dwa naturalnie łamane. Jej zastosowanie daje pewność, że łatwo będzie ułożyć równe, zwar-
te murki – w widoczny na pierwszy rzut oka sposób oddzielające przestrzenie ogrodowe. Łupane 
powierzchnie nadają małej architekturze cechy naturalnej dekoracyjności kamienia i ekskluzywności 
materiału. Bryły palisadowe są też chętnie wykorzystywane w kształtowaniu łuków o dowolnym pro-
mieniu oraz przy wykańczaniu ekspresyjnych projektancko krawędzi – na schodach, podniesionych 
tarasach czy ścieżkach ogrodowych na różnej wysokości.

wymiary
[cm]

waga palety
[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

szt. /
paleta

dostępne kolory

10 × 10 × 45 1474 20 7 140 nero 
bianco carrara

pastello
kasztanowy10 × 10 × 60 1571 16 7 112

15 × 14 × 90 1330 5 6 30
pastello

kasztanowy
nero

n o w o Ś Ć

n o w o Ś Ć
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PaLIsada • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / PaLIsada / nero
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

Budowle palisadowe nie tylko zdobią ogród, ale także dzielą jego przestrzeń, gustownie podkreślają 
zróżnicowanie wysokości przydomowych nawierzchni i wielość poziomów ziemi porośniętej 
kwiatami i krzewami. Jak przekonują widoczne aranżacje, warto wznosić konstrukcje palisadowe, 
stawiając bryły nie tylko w pionie. Także poziomo układane bryły wyglądają efektownie. Sama 
palisada, wytyczając granice alejek i schodów, ramy tarasu czy patio, umacnia też zbocza nasypów 
i wydobywa estetyczne walory użycia kamieni w sąsiedztwie roślinności.

EFEKTOWNY  
ŁAD
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produkt: CoMPLetto / PaLIsada / pastello

projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

PaLIsada • produkty komplementarne 

Otoczki dla kwietników, wzmocnione brzegi oczek wodnych, kaskady bądź zaokrąglane 
korytka dla roślinności – splitowana palisada znakomicie się sprawdza we wszystkich tych 
funkcjach. A murki czy schody wzniesione przy użyciu materiałów z tej samej grupy produktów 
gwarantują spójność stylistyczną.

Zróżnicowanie poziomów w ogrodzie wytwornie uwydatnią nieregularnej wysokości murki 
oporowe oraz kaskadowo układane elementy brukowe – podobne do tych na zdjęciach. 
Jednorodne estetycznie konstrukcje świetnie się sprawdzą w otoczeniu modernistycznej 
architektury, zaś kontrastowo zestawiane ze sobą materiały tworzą ciekawe rozwiązania dla 
dużej przestrzeni w ekscentrycznej lub swojskiej aranżacji.
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16 cm

20 cm

10 cm

20 cm

grubość
[cm]

szt. / paleta / 
big bag

waga palety /
big bag [kg]

szt. / warstwa
liczba  
warstw

dostępne
kolory

10 175 1635 25 7
piaskowobeżowy 

torfowy brąz

OgRODOWY
KAMIEń

ZAChWYCAJĄCY WIDOK  

Splitowane bryły betonu do złudzenia przypominają naturalny kamień. Dzięki swojej wyjątkowej 
strukturze i trapezowej formie pozwalają wznosić okazałe, dekoracyjne budowle ogrodowe. 
Zmieniana przy użyciu kamienia ogrodowego przestrzeń wokół domu ma szansę zyskać nowy wymiar 
w aranżacjach bliskich tradycyjnym wzorcom i naturze.

Materiał znakomicie się nadaje do wykorzystania jako ozdobne wykończenie murów, ogrodzeń, 
ścieżek i placyków, otoczenie drzew, oczek wodnych i okrągłych rabat. Przestrzeń łatwo daje się 
kształtować dzięki adaptacyjności elementów z kamienia ogrodowego i ich kolorystyce, spójnej  
z innymi materiałami z oferty firmy Libet. 

KaMIeń oGrodowy • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / KaMIeń oGrodowy / torfowy brąz
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

piaskowobeżowy torfowy brąz
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KaMIeń oGrodowy • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / KaMIeń oGrodowy / torfowy brąz
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

Użycie kamienia ogrodowego w aranżacji nadaje jej szlachetny rys. Uniwersalność estetyczna 
materiału i jego elastyczność budowlana pozwalają wznosić stylizowane na naturalne konstrukcje 
otoczki, mury i murki. Jak widać na zdjęciach, łupane bryły dobrze do siebie przylegają. Kamień 
ogrodowy doskonale komponuje się z innymi realizacjami w ogrodzie, świetnie wygląda też jego 
zestawienie z dekoracyjnym żwirem.

CZAs I MIEJsCE
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20,8 cm

17,3 cm

8 cm

grubość
[cm]

m2 /
big bag /

paleta

waga / paleta
 big bag

[kg]

szt. /
big bag

dostępne
kolory

8 8 1347 224
piaskowobeżowy

torfowy brąznatuLIt MassIMo• produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / natuLIt MassIMo / piaskowobeżowy

MAssIMO
NATULIT

PRAKTYKA MIsTRZA 

Kostka Natulit Massimo to doskonały materiał, z którego można układać nawierzchnię czy budować 
murki. Z jej użyciem uda się też stworzyć wymyślne wzory podłoża i drobne konstrukcje ogrodowe. 
Jednolity kolor daje możliwość wykorzystania w surowych, minimalistycznych projektach, ale też 
w funkcji ozdobnego dodatku. Zachowanie jednego koloru na wszystkich bokach kostki podkreśla 
piękno tradycyjnej realizacji oraz wpływa na uniwersalność materiału. 

piaskowobeżowy torfowy brąz
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natuLIt MassIMo • produkty komplementarne

produkt: CoMPLetto / natuLIt MassIMo / piaskowobeżowy

w ZGodZie  
Z naturĄ
Z Natulitem Massimo otoczenie posesji nabiera dystynkcji i celnie wpisuje się  
w krajobraz. Kostka wyśmienicie prezentuje się pośród roślin i w pobliżu skarp, 
czego dowodzą prezentowane aranżacje. Idealnie z nią współgrają w przestrzeni 
ogrodu różne formy architektury i podłoża, wykonane z materiałów gładkich 
lub łupanych. Oryginalny produkt spełnia najwyższe wymagania estetyczne  
i użytkowe.



grafitowy czerwonyszary brązowy

CLAssIC
PALIsADA
WYTWORNE OTOCZENIE 

Walcowata palisada stanowi bardzo popularny element wykończeniowy. Okrągłe elementy w kształ-
cie palików dobrze się układają w rzędy i łuki, nadając krawędziom delikatne kształty i łagodząc 
ostre cięcia kostek brukowych. Palisada Classic stanie się ciekawą oprawą półokrągłych schodów, 
lekko podniesionych tarasów czy alejek ogrodowych.
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40 cm

25 cm

11,1 cm 11,1 cm

wysokość
[cm]

waga palety
[kg]

szt. /
m.b.

szt. /
paleta

liczba
warstw

dostępne
kolory

25 916

ok. 11

168 3
grafitowy
czerwony
brązowy

40
501
lub
977

56
lub
112

2

szary
grafitowy
czerwony
brązowy

produkt: CoMPLetto / PaLIsada CLassIC / grafitowy
projekt: Libet / wykonanie: Master bruk andrzej Pałaszewski / wrocław

PaLIsada CLassIC• produkty komplementarne



PaLIsada • produkty komplementarne
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Palisada skutecznie wprowadza harmonię w aranżowaną przestrzeń ogrodu. Kompozycje z taką 
oprawą w wyszukany sposób pozwalają też wyznaczyć granice ścieżek, stopni oraz nasypów 
z rosnącą na kilku poziomach zielenią. Wyodrębnione połacie można łączyć ze żwirem i starannie 
dobraną roślinnością – niezależnie od tego, czy stosujemy styl casual, czy de luxe.

WYTYCZANIE 
gRANIC
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produkt: CoMPLetto / PaLIsada / grafitowy

projekt: Libet / wykonanie: Master bruk a. Pałaszewski / wrocław



Grysy
otocZaKiPATIO Grysy
otocZaKi

Wewnętrzny dziedziniec tworzy wyjątkowy klimat aranżacji.  
W jego budowie pożądana jest oryginalność i szlachetność mate-
riałów. Do nawierzchni patio warto wybrać elementy architektury 
i dodatki budzące najprzyjemniejsze skojarzenia, zdecydować się 
na określony styl aranżacji, np. kolonialny, i jego konsekwentne roz-
winięcie. Taka forma obiektu doda posesji szyku i klasy.

bLIŻEJ LUDZI



Grysy I otoCZaKI

produkt: PatIo / Grysy / nero carbone
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn 

crema marmo rosso marone nero carbone

nero carbone

bianco bello

crema marmo rosso maronebianco bello
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grysy

otoczaki

frakcje
[mm]

opako wanie 
[kg]

waga
palety [kg]

liczba  
na palecie

dostępne
kolory

grysy 16–22
25
lub

1000

1220
lub

1020

48
lub
1

bianco bello
crema marmo
rosso marone
nero carboneotoczaki 25–40

25
lub

1000

1220
lub

1020

48
lub
1

gRYsY 
I OTOCZAKI
sZLAChETNE DODATKI

Libet zadbał o cenne drobiazgi uzupełniające nawierzchnie ogrodowe i patio – dekoracyjne kamyki 
szlachetne. Grysy i otoczaki znakomicie się komponują zarówno z płytami imitującymi kamień, jak 
i brukowymi traktami. Kruszywo pochodzi z oryginalnego włoskiego marmuru. Łamane kamienie 
szlachetne po procesie otaczania w specjalnych bębnach zamieniają się w wielofunkcyjne otoczaki. 
Grysy można poznać po kanciastych końcach i chropowatej fakturze. Otoczaki z kolei pozostają 
gładkie, ich nieregularne boki zamykają się w półokrągłych formach. Szlachetne kamyki są dostępne 
w czterech naturalnych odcieniach: bianco bello, crema marmo, rosso marone i nero carbone.

n o w o Ś Ć

n o w o Ś Ć
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Grysy I otoCZaKI

produkt: PatIo / Grysy I otoCZaKI 
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHaLeC s.c. / Łódź, ogród LIbet desIGn

Dekoracyjne kamienie, takie jak grysy i otoczaki, doskonale komponują się z różnobarwnymi obiektami 
z otoczenia oraz szlachetną nawierzchnią. Warto podjąć trud zestawiania płyt i innych materiałów 
do podłoża w nowe, coraz większe geometryczne kształty lub wyraźnie rozrysowane kompozycje, 
jak te na widocznych zdjęciach.

PRECYZJA I ELEgANCJA


