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1Profesjonalnie i wygodnie z Libet Tools  /  

Z myślą o zapewnieniu brukarzom kompleksowej 
oferty w jednym miejscu, firma Libet rozszerzyła 
w tym roku swój asortyment o nową pozycję – 
profesjonalne narzędzia. Chwytaki, gilotyny, młotki, 
listwy, profile czy imaki stanowią nieocenione 
wsparcie dla specjalistów, którzy na co dzień stykają 
się z wyzwaniami w postaci rozmaitych projektów 
aranżacyjnych, wyrobów betonowych czy warunków 
gruntowych na wykańczanym terenie. Dlaczego warto 
zweryfikować stan swojego „przybornika” i uzupełnić 
go o propozycje zebrane w kolekcji Libet Tools?

PROFESJONALNIE I WYGODNIE 
Z LIBET TOOLS
Materiały nawierzchniowe to obecnie szeroka gama kostek 
i płyt, produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie 
i wysokiej jakości surowce. Odpowiednio dobrane, składają się 
one na atrakcyjne, często mocno zindywidualizowane aranżacje, 
zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. 
Chcąc uzyskać pożądany i trwały efekt estetyczny, inwestorzy 
powinni powierzać realizację prac brukarskich doświadczonym 
wykonawcom, którzy dysponują nie tylko fachową wiedzą, lecz 
także odpowiednim sprzętem.

• Usprawniają i przyspieszają nawet bardzo skom-
plikowane prace brukarskie

• Wpływają na jakość realizowanych inwestycji

• Składają się na kompleksowy zestaw, dostoso-
wany do różnorodnych warunków i sytuacji

• Jako specjalistyczny sprzęt zostały zaprojektowane
pod kątem specyfiki, parametrów i potrzeb mate-
riałów nawierzchniowych

• Jednocześnie są one odpowiednio dopasowane
do bogatego portfolio produktów Libet

• Oferowane narzędzia posiadają niezbędne certy-
fikaty i atesty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Libet Tools.

Kamil Drewczyński
Menadżer ds. wsparcia Sieci Sprzedaży
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2 3  /  Chwytak do płyt LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm Chwytak wzdłużny Libet (MAXIMA)  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁYSZCZEGÓŁY

121, ⁷⁷ 
pln brutto

do przenoszenia płyt o wymiarach 60 x 60 x 2 cm

ARISTONI

Zakres rozstawu ramion 600 mm

Udźwig bezpieczny 30 kg

Waga 1,3 kg

Zwolnienie samozacisku 
następuje przez 
pociągnięcie do góry linki 
pod uchwytem

Samozacisk gwarantujący 
pewny uchwyt i bezpieczne 
podnoszenie/przenoszenie 
płyt

Obsługa urządzenia 
odbywa się przy użyciu 
jednej ręki

99, ⁰⁰ 
pln netto

CHWYTAK DO PŁYT LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm

• Prosty i szybki montaż płyt

• Umożliwia też bieżącą kontrolę stanu pod płytami, ułatwia sprzątanie, 
pozwala na układanie instalacji kablowej w dowolnym momencie

465, ⁴³ 
pln brutto

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia płyt MAXIMA (800 x 800 x 80 mm) 
oraz innych płyt o wymiarach 600-1000 mm i max grubości 100 mm

378, ⁴⁰ 
pln netto

Wykonane metodą proszkową 
powierzchnie malarskie oraz 
galwanizowane uchwyty zapewniają 
wysoką trwałość i estetykę urządzenia

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET (MAXIMA)

MAXIMA

Zakres rozstawu ramion 600 / 750 / 800 / 1000 mm

Udźwig 140 kg

Waga 10 kg

„Ucho” w centralnej części urządzenia 
pozwala podwiesić je pod koparkę lub 

podobną maszynę

Chwytak wyposażony 
w demontowane rączki 

Chwytanie płyt 
na zasadzie 
samozacisku 

Posiada specjalne dystanse z tworzywa, chroniące 
wierzchnią warstwę płyty przed porysowaniem

Wyposażony 
w specjalne uchwyty 
zabezpieczające 
płytę przed 
uszkodzeniem 
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4 5  /  Chwytak dwusuwakowy libet Chwytak poprzeczny Libet  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁYSZCZEGÓŁY

Końcówki uchwytów 
pokryte zostały tworzywem 

ułatwiającym utrzymanie płyty

QUARZITI 2.0

Zakres rozstawu ramion 600 - 1500 mm

Udźwig 50 kg

Waga 6 kg

Uchwyt płyt 
na zasadzie 
samozacisku Płynna 

regulacja 

Aluminiowy profil 
zapewnia lekkość 
i estetykę urządzenia

Specjalne rączki zapewniają 
wysoką ergonomię pracy 
i ułatwiają przenoszenie 
materiałów 

Regulowany rozstaw szczęk od 0 do 143 mm 

Udźwig 130 kg

Waga 7,5 kg

KRAWĘŻNIKI

Posiada szczęki 
z elementami gumowymi, 
które zapewniają skuteczny 
uchwyt przenoszonych 
elementów

Demontowalne rączki 
ułatwiają transport 
i przechowywanie 

Powierzchnie malarskie 
wykonane metodą 
proszkową zapewniają 
trwałość I estetykę

• Obsługiwany przez dwie osoby, chwytające 
krawężnik w poprzek 

CHWYTAK DWUSUWAKOWY LIBET CHWYTAK POPRZECZNY LIBET

do ręcznego przenoszenia i układania płyt gresowych o wymiarach 60-150 cm do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

651, 60  
pln brutto

529, 76  
pln netto

279, 26  
pln brutto

227, 04  
pln netto
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6 7  /  Chwytak wzdłużny Libet Chwytak ręczny Libet do płytek, trylinki  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁYSZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion 610 / 760 / 810 / 1010 mm

Udźwig 130 kg

Waga 9,5 kg

KRAWĘŻNIKI

Wyposażony 
w demontowalne rączki, 
ułatwiające transport 
i przechowywanie

Dodatkowe „ucho” w centralnej części chwytaka 
pozwala podwiesić urządzenie pod koparkę lub 
podobną maszynę.

Wykonane metodą proszkową 
powierzchnie malarskie zapewniają 
trwałość i estetykę

Rozstaw szczęk może być regulowany 
i dostosowywany do wielkości płytek 

Regulacja zestawu  
chwytaka

200 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm

Udźwig 45 kg

Waga 1,9 kg

LIMBRA

• Komfort użytkowania

• Dodatkowa łapka, zakładana w przypadku, gdy 
konieczne jest wyciągnięcie płytki ze środka

Powierzchnia urządzenia 
pokryta jest powłoką 

galwaniczną, która zapewnia 
trwałość i estetykę

Ułatwia i przyspiesza układanie płyt 
– ich uchwyt odbywa się na zasadzie 

samo-zacisku

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET CHWYTAK RĘCZNY LIBET DO PŁYTEK, TRYLINKI

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników do ręcznego przenoszenia i układania płytek, trylinki

385, 64  
pln brutto

313, 53  
pln netto

186, 17  
pln brutto

151, 36  
pln netto
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8 9  /  Ręczny chwytak walizkowy Libet Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – duże  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

Rozstaw szczęk 35-90 mm

Udźwig 80 kg

Waga 3 kg

OBRZEŻA

Zacisk i odblokowanie szczęk odbywa się 
poprzez przekręcenie (w dowolnym kierunku) 
rączki o 90 stopni

Powierzchnia urządzenia 
pokryta jest powłoką 
galwaniczną, która 
zapewnia trwałość 
i estetykę

Chwytak posiada mechanizm zapewniający 
płynną regulację szerokości (pokrętła pod 

metalową rączką)

Innowacyjne rozwiązanie

• Wytrzymałość

• Ergonomia pracy (młotki  wyposażone 
w obuchy z gumy oraz nylonu)

• Wysoka jakość, wysoka twardość

• Nie wywołują reakcji odbicia

WERSJA DŁUGOŚĆ WAGA

1 guma-guma (do kostek, krawężni-
ków, obrzeży, płyt betonowych)

400 mm 3.2 kg
2 nylon-nylon (do twardych  
materiałów)

QUBO

RĘCZNY CHWYTAK WALIZKOWY LIBET MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – DUŻE

do przenoszenia i układania obrzeży do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

452, 13  
pln brutto

367, 59  
pln netto

223, 41  
pln brutto

276, 60  
pln brutto

181, 63  
pln netto

224, 88  
pln netto

2

1
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10 11  /  Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – małe Przymiar brukarski Libet  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁYDOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

• Wytrzymałość

• Ergonomia pracy 
(młotki  wyposażone 
w obuchy z gumy 
oraz nylonu)

• Wysoka jakość, 
wysoka twardość

• Nie wywołują 
reakcji odbicia

WERSJA DŁUGOŚĆ WAGA

1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, 
płyt betonowych)

350 mm 1.6 kg
2 guma-nylon (do kostek, krawężników, obrzeży, 
płyt betonowych, twardych materiałów)

3 nylon-nylon (do twardych materiałów)

4 elastomer-elastomer (dedykowane do ceramiki)

TRACT

• Nawet trzykrotnie przyspiesza 
wykonywanie czynności 
związanych z trasowaniem 
i cięciem pod kątem kostki 
brukowej 

• Umożliwia precyzyjne 
dopasowanie ciętej kostki 
do miejsca, w którym ma być 
ułożona. 

• Wysoka jakość i estetyka 
wykonania

Powierzchnia narzędzia pokryta 
jest powłoką galwaniczną, 
zapewniającą trwałość i estetykę

Waga 0,9 kgVIA TRIO

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – MAŁE PRZYMIAR BRUKARSKI LIBET

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp. do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej

1 2

3 4

130, 32  
pln brutto

183, 51  
pln brutto

256, 58  
pln brutto

170, 22  
pln brutto

105, 95  
pln netto

208, 60  
pln netto

149, 20  
pln netto

138, 39  
pln netto

126, 33  
pln brutto

102, 71  
pln netto
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12 13  /  Imak brukarski Libet Łom brukarski Libet  /  

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU: SZCZEGÓŁYSZCZEGÓŁY

PODWÓJNE T

• Nie powoduje uszkodzeń 
wyciąganej kostki 

Zakres regulacji od 40 do 250 mm

Waga 4,5 kg

Wykonane metodą 
proszkową powierzchnie 

malarskie zapewniają 
trwałość i estetykę

Niezależnie od ustawienia 
szerokości chwytaka, oś 
wyciąganej kostki zawsze 
znajduje się w osi całego 
urządzenia

• Umożliwia szybkie i precyzyjne 
przeprowadzenie pracPowierzchnie malarskie 

wykonane metodą 
proszkową zapewniają 

trwałość i estetykę

Łom wyposażony jest w wymienne 
hartowane końcówki (dostępne są 
jako części zamienne) 

AKROPOL

Waga 2,8 kg

Wysokość noża 100 mm

IMAK BRUKARSKI LIBET ŁOM BRUKARSKI LIBET

do wyciągania kostki brukowej z ułożonej już nawierzchni do wyrównywania i przesuwania kostki brukowej oraz płyt chodnikowych

263, 30  
pln brutto

214, 07  
pln netto

138, 30  
pln brutto

112, 44  
pln netto
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14 15  /  PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  

Zakres rozstawu ramion 900/1200 mm

Udźwig 300 kg

Waga 21 kg

Płynna szerokość w zakresie 95-211 mm

Waga 8 kg

Waga 1,2 kg

Średnica wyciąganych prętów ∅ 10mm — 22mm

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

•specjalne uchwyty zabezpieczające płytę przed 
uszkodzeniem • specjalne dystanse z tworzywa 
(chroniące wierzchnią warstwę płyty przed zaryso-
waniem) • uchwyt na zasadzie samozacisku • 
demontowane rączki • „ucho” do podwieszania np. 
pod koparkę • powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową

• możliwe cięcie wzdłuż i wszerz dzięki płynnej 
regulacji szerokości oraz stopniowej regulacji 
wysokości • rączka na obudowie • powierzchnie 
malarskie wykonane metodą proszkową

• oszczędność na materiale • powierzchnia pokryta 
powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość 
i estetykę

• skraca czas pracy • zużywa się tylko 
tyle betonu, ile przewiduje dokumentacja 
• możliwość regulacji w poziomie 
i pionie wymiarów murka oporowego  
• powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową • ubijak w komplecie
Dostępna zmodernizowana forma: 
Duet, czyli dwa zespolone ze sobą 
szalunki ślizgowe. Rozwiązanie znacznie 
przyśpiesza szybkość wykonywania prac

do szalowania murka oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników

do wyrównywania powierzchni przy krawężnikach, w miejscach, w których powstaje koryto ściekowe pod odprowadzenie wody

SZALUNEK ŚLIZGOWY ZWYKŁY DUET

Ciężar 22.5 kg 45 kg

Długość szalunku 1500 mm 3000 mm

Wysokość murka oporowego 175-275 mm 175-275 mm

Szerokość szalunku (od rolek do blachy) 270, 300, 350, 400 mm

SZCZEGÓŁY

zwykły duet

• umożliwia regulację wysokości oraz 
szerokości pracy do żądanego wymiaru 
• przystosowana do pracy ze wszystkimi 
rodzajami krawężników • wyposażona 
w płynną regulację prowadnic od strony 
murku oporowego • powierzchnie 
malarskie wykonane metodą proszkową

Maksymalna szerokość robocza 400 mm

Przystosowany do krawężników o grubości 90-200 mm

Regulacja wysokości do podłoża od góry krawężnika 135-380 mm

Regulacja rozstawu lemieszy 190-340 mm

Waga 7.5 kg

SZCZEGÓŁY

CHWYTAK NASTAWNY LIBET SZALUNEK ŚLIZGOWY LIBET ZWYKŁY/DUET

LISTWA RĘCZNA PRZYKRAWĘŻNIKOWA LIBET

TRZYMAK NOŻNY LIBET DO KOSTKI

WYCIĄGACZ LIBET DO PRĘTÓW

do mechanicznego przenoszenia płyt PIASTRA (1200 x 900 x 100 mm)

do bezpiecznego przytrzymywania kostki brukowej podczas przycinania jej na odpowiednią długość lub szerokość

do swobodnego wyciągania prętów z gruntu

904, 27  
pln brutto 3563, 88  

pln brutto

1050, 55  
pln brutto

1848, 43  
pln brutto

458, 78  
pln brutto

143, 62  
pln brutto

735, 18  
pln netto 2897, 46  

pln netto

854, 10  
pln netto

1502, 79  
pln netto

372, 99  
pln netto

116, 76  
pln netto
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16 17  /  PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  

• znakomity do kostek z otworami o wymiarach  
ok. 100x100 mm • regulowana długość rączek  
• powierzchnie malarskie wykonane metodą 
proszkową

• wyposażony w demontowalne rączki  
• powierzchnie malarskie wykonane metodą 
proszkową

• idealne do szybkiego profilowania podłoża • lemiesze 
wykonane z wytrzymałej blachy stalowej • specjalne uchwyty 
do ciągnięcia listwy ułatwiają pracę, dzięki przegubowym 
mocowaniom • prosta obsługa • płynna regulacja 
szerokości pracy listwy • mechanizm umożliwiający regulację 
wysokości w zakresie 100 mm • pokrycia galwaniczne 
zapewniają trwałość i estetykę

Wysokość rączek od 100 do 130 mm

Waga (para) 3,8 kg

Udźwig 130 kg

Regulacja uchwytu na szerokość 170 / 280 / 330 / 400 / 500 / 600 / 650 / 800 mm

Waga 10 kg

Udźwig 120 kg

OPCJA 1 2 3

Regulacja szerokości  
pracy listwy

600 - 1080 
mm (5 kg)

1000 - 1650 
mm (13,5 kg)

1500 - 2600 
mm (19,5 kg)

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

• szczęki z elementami gumowymi 
zapewniają skuteczny uchwyt przeno-
szonych elementów •powierzchnie 
malarskie wykonane metodą proszkową 
zapewniają trwałość i estetykę

• uchwyt na zasadzie samo-zacisku 
• bezpieczeństwo użytkowania

• duże szczęki z wkładkami gumowymi 
• możliwość podwieszania urządzenia 
pod koparkę lub inne urządzenia 
• powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

do ergonomicznego przenoszenia cegieł, klinkieru lub kostek brukowych

do ręcznego oraz mechanicznego przemieszczania i ustawiania krawężników lub innych elementów betonowych  
o wadze do 150 kg

Regulowany rozstaw szczęk od 0 do 143 mm

Waga 3.8 kg

Udźwig 130 kg

Rozstaw
275 / 340 / 365 / 400 / 
420 / 470 / 485 / 530 / 
545 mm

Waga 2,4 kg

Udźwig 50 kg

Regulowany rozstaw szczęk od 0 do 220 mm

Waga 16.5 kg

Udźwig 150 kg

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

CHWYTAK LIBET DO PŁYT AŻUROWYCH (PARA) CHWYTAK POPRZECZNY POJEDYNCZY LIBET

CHWYTAK LIBET DO KOSTKI I CEGŁY

CHWYTAK UNIWERSALNY LIBET

CHWYTAK LIBET DO KORYT ŚCIEKOWYCH

LISTWY ZGARNIAJĄCE LIBET

do przenoszenia i układania płyt ażurowych oraz kratownic betonowych pod trawnik

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

212, 77  
pln brutto

172, 87  
pln brutto

159, 58  
pln brutto

611, 71  
pln brutto

332, 45  
pln brutto

784, 59  
pln brutto

1316, 51  
pln brutto

1848, 43  
pln brutto

172, 98  
pln netto

140, 55  
pln netto

129, 74  
pln netto

497, 33  
pln netto

270, 29  
pln netto

637, 87  
pln netto

1070, 33  
pln netto

1502, 79  
pln netto

1 2 3
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• możliwość stosowania ręcznego lub mechanicznego 
• demontowane rączki • powierzchnie malarskie 
wykonane metodą proszkową • wymienne hartowane 
bolce • chwyta wzdłuż, w poprzek i za otwory

• podwójne rączki zapewniają wygodę 
przy pracy z większymi ciężarami 
• powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową • na rączkach 
specjalne szekle do podczepienia pod 
koparkę itp.

Regulacja uchwytu na 
szerokość

400 / 600 / 800 / 1000 mm

Waga 15,5 kg

Udźwig 180 kg

Waga 11 kg

Waga 16 kg

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

• pojedyncze rączki, zapewniające 
wygodniejszą pracę • powierzchnie 
malarskie wykonane metodą proszkową 
• na rączkach specjalne szekle do 
podczepienia pod koparkę itp.

• Składają się z aluminiowego profilu 
trapezowego oraz drewnianego trzonka 
• łata zgarniająca przystosowana 
do pracy w pozycji stojącej • prosta 
obsługa • 2 wersje: 

Zgarniacz do podsypki I 
• do szybkiego wyrównywania 
powierzchni gruntu pod budowę 
parkingów, placów, ścieżek rowerowych 
i spacerowych oraz chodników 

Zgarniacz do podsypki II
• do wyrównywania terenu w trudno 
dostępnych miejscach (jak studzienki 
kanalizacyjne)

Zgarniacz do podsypki I II

Długość profilu aluminiowego 2000 mm 710 mm

Długość trzonka 1800 mm 1800 mm

Waga 3.2 kg 1,5 kg

SZCZEGÓŁY

• w skład zestawu wchodzą dwa 
uchwyty oraz jedna rolka sznurka 
o grubości 1,4 mm i długości 50 m 
• powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową

Waga 0,8 kg

SZCZEGÓŁY

CHWYTAK LIBET DO PŁYT JUMBO ZGARNIACZE LIBET DO PODSYPKI

LINIAŁ BUDOWLANY LIBET

CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET I

CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET II

do przenoszenia i układania płyt jumbo

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

651, 60  
pln brutto

319, 15  
pln brutto

212, 77  
pln brutto

63, 83  
pln brutto

478, 73  
pln brutto

518, 62  
pln brutto

529, 76  
pln netto

259, 47  
pln netto

172, 98  
pln netto

51, 89  
pln netto

389, 21  
pln netto

421, 65  
pln netto

I

II



LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

20 21  /  PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  

• zwarta i sztywna konstrukcja 
• niewielkie gabaryty i waga 
• łatwe operowanie; wymienne noże 
• powierzchnie malarskie wykonane 
metodą proszkową

• trwałość • estetyka • lekkość 
• regulacja kąta (stała: 45 stopni i 90 
stopni oraz płynnie pomiędzy tymi kątami) 
• po rozłożeniu długość ramion wynosi 
2 m • składane ramiona (łatwy transport)

Masa całkowita 38 kg

Maksymalna szerokość cięcia 300 mm

Maksymalna wysokość cięcia 110 mm

Długość w pozycji złożonej 1000 mm

Długość w pozycji rozłożonej 2000 mm

Waga 4 kg

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

• transport kostki zajmuje o około 60% mniej czasu 
niż przy tradycyjnym przenoszeniu kostki ręcznie 
lub taczkami • koła pneumatyczne o zwiększonej 
wytrzymałości • bezpieczeństwo • powierzchnie 
malarskie wykonane metodą proszkową;

• Wytrzymałość
• Ergonomia wykonania
• Guma zastosowana w młotkach jest wykonana 
w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji
• Dostępne w dwóch rozmiarach
• Do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

Szerokość robocza 610-1050 mm

Wysokość robocza 900 mm

Ładowność 400 kg

Waga wózka 82 kg

WERSJA 1 2

Długość 375 mm 960 mm

Waga 2.0 kg 2.5 kg

GILOTYNA LIBET WÓZEK BRUKARSKI LIBET

MŁOTKI BRUKARSKIE LIBET – GUMAKĄTOWNIK BRUKARSKI LIBET

1316, 51  
pln brutto

664, 90  
pln brutto

3962, 82  
pln brutto

101, 07  
pln brutto

118, 35  
pln brutto

1070, 33  
pln netto

540, 57  
pln netto

3221, 81  
pln netto

82, 17  
pln netto

96, 22  
pln netto

do cięcia kostki brukowej, kamienia i granitu do transportu całych pionowych warstw z palety na miejsce pracy

do sprawdzania układanej kostki brukowej oraz innych prac wymagających zachowania odpowiedniego kąta do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

1

2
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BETONOWA KLASYKA W WERSJI 
PREMIUM

Oczywiście niezmiennie dużą popularnością cie-
szą się szlachetne kostki brukowe. Linia Libet Decco to 
odpowiedź na potrzeby osób poszukujących produk-
tów nawierzchniowych najwyżej jakości. Pięć kolekcji 
zróżnicowanych pod względem walorów użytkowych 
i estetycznych daje szeroki wachlarz możliwości aran-
żacyjnych. Kostki reprezentujące grupy Aspero, Antico, 
Monocolor, Elegante i Colormix oferują bogactwo 
wzorów i kolorów, pozwalające na tworzenie niesza-
blonowych projektów.

RÓŻNE OBLICZA MATERIAŁÓW  
NAWIERZCHNIOWYCH
Są praktyczne, wytrzymałe, uniwersalne i atrakcyjne wizualnie… Dlatego stanowią nieodłączny 
element krajobrazu zarówno przestrzeni publicznych, jak i posesji prywatnych. Współczesne materiały 
nawierzchniowe oraz elementy małej architektury to atrakcyjne połączenie walorów praktycznych 
z estetyką, które obejmuje bardzo szeroką gamę rozwiązań. Ta różnorodność dostępnych opcji 
aranżacyjnych sprawia, że produkty prezentowane są w postaci kolekcji o konkretnych właściwościach 
i zastosowaniu. Tak też jest w przypadku portfolio firmy Libet. Co można w nim znaleźć?

ELEGANCKIE PŁYTY  
TARASOWE

Linię Libet Impressio tworzą natomiast nowoczesne, 
designerskie płyty betonowe, stanowiące doskonałą 
oprawę zarówno dla klasycznej, jak i dla nowocze-
snej stylistyki. Urokliwe wzory nawiązujące do architek-
tury śródziemnomorskiej lub minimalistyczne rozwiąza-
nia, bogata paleta barw, rozmaite faktury i rozmiary… 
Wszystko to składa się na szeroką ofertę ekskluzywnych 
płyt tarasowych.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

W bogatej i uniwersalnej gamie produktów Libet Com-
pletto znajdziemy elementy uzupełniające, które świet-
nie komponują się z pozostałymi propozycjami z port-
folio Libet. Odpowiednio dobrane palisady, stopnie 
schodowe, obrzeża, murki, ogrodzenia pozwolą stwo-
rzyć spójną kompozycyjnie aranżację. Z ich pomocą 
zbudujemy także wyjątkowe elementy małej architek-
tury -  praktyczne stoły, ławy, outdoorowe sofy i fotele, 
a nawet grille czy letnie kuchnie, charakteryzujące się 
odpornością na działanie zmiennych warunków pogo-
dowych.

BETONOWE ELEMENTY MAŁEJ 
ARCHITEKTURY

Libet Stampo to atrakcyjne elementy małej architektury, 
które z powodzeniem łączą wyjątkowe walory este-
tyczne z niezbędną funkcjonalnością. Te efektowne 
dekoracje pasują zarówno do przydomowych, jak i do 
publicznych przestrzeni. W linii znajdziemy, utrzymane 
w minimalistycznym designie Plastry miodu, Donice, 
Sześciany, Kule i Piłki golfowe.
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MATERIAŁY ELEWACYJNE

Na ścianach budynków znakomicie 
sprawdzają się propozycje Libet Fas-
sade, czyli gama produktów elewacyjnych 

o różnorodnych fakturach i kolorach. Dysponując bogatą paletą 
barw komplementarnych z resztą asortymentu Libet, kolekcja 
umożliwia tworzenie spójnych i wyjątkowo estetycznych aranża-
cji. A jej dopełnienie w postaci elementów narożnikowych spra-
wia, że powstająca kompozycja zawsze wygląda niezwykle.

PŁYTY GRESOWE DLA 
WYMAGAJĄCYCH

Libet Ceramic to włoskie gresy porcelanowe z najwyższej 
półki. Kolekcja wyróżnia się wyjątkową estetyką, funk-
cjonalnością i doskonałymi parametrami technicznymi. 
Wchodzące w jej skład produkty są ponadto wysoko 
odporne na plamy, mróz, środki chemiczne czy zaryso-
wania. Gresy dostępne są w wielu różnych rozmiarach 
i barwach, dających możliwość tworzenia najbardziej 
kreatywnych projektów.

GRYSY, OTOCZAKI, SZKŁO 
DEKORACYJNE

Linię Libet Patio tworzą naturalne grysy i otoczaki wyko-
nane z prawdziwego włoskiego marmuru, a także szkło 
dekoracyjne. Produkty stanowią niemal obowiązkowy 
element zdobniczy, który doskonale uzupełnia aran-
żacje nawierzchni z kostek czy płyt tarasowych. Szla-
chetne kamienie, dostępne w szerokiej palecie barw, 
podkreślą urok każdej powierzchni, natomiast turkusowe 
szkło będzie doskonałym materiałem do ozdobnych 
gabionów czy sztucznych oczek wodnych.

Więcej inspiracji na: www.libet.pl i www.ceramic.libet.pl
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INNOWACYJNE OBRZEŻA LIBET BORD
Libet Bord to najnowsza generacja wielofunkcyjnych obrzeży, tworzących stabilne, estetyczne 
zwieńczenie aranżacji nawierzchni. Rozwiązanie bazujące na prostym, innowacyjnym mechanizmie 
i trwałym materiale, umożliwia szybkie i skuteczne wykończenie także nieregularnych układów kostek. 
Oto główne wyróżniki Libet Bord.

OBRZEŻE

Długość 100 cm

Wysokość całkowita 10 cm

Wysokość robocza 8 cm

Grubość 6 mm

szt./opakowanie kolory

 Obrzeże 80
czarny
zielony
ceglastyObrzeże zestaw  

(z gwoździami)
60 + 180 gwoździ

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Stosowane przy nawierzchniach żwirowych, trawia-
stych i betonowych, znakomicie pasują do kostek, 
reprezentujących poszczególne kolekcje Libet Decco. 
Ponadto, po wycięciu bocznych mostków można je 
instalować nawet w kompozycjach opartych o kształt 
łuku. Obrzeża sprawdzają się też jako listwy dylata-
cyjne.

ŁATWY I SKUTECZNY MONTAŻ

Mocowane za pomocą wygodnych kotew stalo-
wych (również w podbudowie cementowo-piasko-
wej) i łączone przez pióro-wpust (bez dodatkowych 

Łączenie  

na pióro-wpust

Mocowanie przy po-

mocy kotew stalowych

10 cm

100 cm

Możliwość mocowania 

kabla lub węża

Dodatkowa stabilizacja 

boczna — możliwość  

betonowania

Opcjonalne wykończenie 

listwą metalową

Instalacja na łukach  

po wycięciu mostków

elementów), posiadają dodatkową stabilizację boczną 
w postaci specjalnych zębów na dolnej krawędzi.

ODPORNOŚĆ

Są odporne na środki chemiczne, promieniowanie UV 
oraz inne czynniki atmosferyczne.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Tworzą atrakcyjne zwieńczenie nawierzchni, umożliwiające 
dyskretne zamocowanie kabla lub węża ogrodowego.

ATRAKCYJNY WYGLĄD

Libet Bord to także elegancki design, łączący prostą 
konstrukcję, optymalne wymiary (długość — 100 cm, 
wysokość całkowita — 10 cm, wysokość robocza — 



odbieraj nagrody!

zbieraj punkty

kupuj produkty Libet

zarejestruj się

Już dziś wejdź na stronę www.budujkorzysci.pl
i czerp dodatkowe profity z codziennej pracy!

Więcej informacji na stronie www.budujkorzysci.pl 
oraz w Punktach Sprzedaży Libet.

Postaw na jakość  
– BUDUJ KORZYŚCI!

Brukarzu!

Weź udział  
w specjalnym
programie firmy  
Libet skierowanym  
właśnie do Ciebie.

28   /  Blisko wykonawców

BLISKO WYKONAWCÓW

Sztuka kształtowania atrakcyjnych i funkcjonalnych nawierzchni wymaga 
fachowego podejścia na każdym etapie. Dlatego zależy nam na stałym rozwijaniu wielotorowej 
komunikacji ze wszystkimi Partnerami. Wśród nich znajdują się także wykonawcy — to z myślą o nich 
powstały nasze programy współpracy, łączące działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji 
z udostępnianiem konkretnych wartości dodanych. Co oferujemy?

SZKOLENIA I CERTYFIKATY 

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Nowe doświad-
czenia, umiejętności i kwalifikacje są dziś na wagę złota, 
zarówno przy codziennych relacjach z Klientem, jak 
i w procesie długofalowego budowania własnej pozy-
cji branżowej. Dla współczesnego konsumenta jakość 
usług często przejawia się też w ich kompleksowości. 
Powierzając fachowcowi ważną dla siebie inwesty-
cję, chce mieć pewność, że może liczyć na jego realne 
wsparcie w każdym momencie (od wstępnego doradz-
twa, przez realizację, po gwarancję i serwis powyko-
nawczy). Takie zaufanie powinno budować się na solid-
nych podstawach. Naszym wykonawcom proponujemy 
więc regularne szkolenia, w ramach których prezentu-
jemy nowoczesne narzędzia i technologie brukarskie 
oraz aktualne techniki wykonawcze. Dajemy im też moż-
liwość formalnego potwierdzenia swoich kompetencji 
w postaci Certyfikatu Autoryzowanej Firmy Brukarskiej. 
Dokument ten zwiększa wiarygodność, a co za tym idzie 
— pozycję rynkową. Stanowi on jednocześnie sposób 
na uhonorowanie naszych Partnerów konkretnymi bonu-
sami, takimi jak:

• Możliwość wydłużenia okresu gwarancji na zabu-
dowany produkt Libet do 5 lat

• Możliwość udziału w podstawowych i specjali-
stycznych szkoleniach

• Merytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie 
wykonania nawierzchni

• Bieżąca współpraca z Autoryzowanymi Punktami 
Sprzedaży Libet Platinium

• Współpraca z przedstawicielami Partnerów Tech-
nicznych Libet

• Możliwość korzystania z promocji przygotowanych 
wyłącznie dla Certyfikowanych  Wykonawców

• Promocja na stronie www.brukarze.pl

• Szansa na publikację zdjęć realizacji opartych 
o produkty Libet w wybranych materiałach marke-
tingowych i informacyjnych, wraz ze wskazaniem 
nazwy Wykonawcy

BUDUJEMY KORZYŚCI 

Bardzo cenimy sobie regularność i stałość współpracy. 
Dlatego brukarzom proponujemy także korzystanie 
z potencjału specjalnego programu partnerskiego — 
 Buduj Korzyści. 

Szczegóły programu dostępne są w Autoryzowanych 
Punktach Sprzedaży Libet Platinium. 
Formularz rejestracyjny wypełnić można na stronie 
www. budujkorzysci.pl. ■



NOWE POMYSŁY,
INSPIRUJĄCE GALERIE,

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Nowy Katalog Libet 2017/18 dostępny jest w partnerskich punktach sprzedaży Libet Platinium. 

Adresy punktów Libet Platinium na www.libet.pl.

Zapraszamy  
do zapoznania się  

z pełną,  
aktualną ofertą 

Libet

www.ceramic.libet.plwww.libet.pl




