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Sezon czas zacząć

Koło Madera i Koło Trawertyn
(Completto) to wyjątkowe dopełnie-

Projektują, poszukują, dobierają, komponują, doglądają, pielęgnują, doskonalą, podziwiają i… znów projektują, poszukują, dobierają… Miłośnicy
ogrodów poświęcają bardzo dużo czasu i energii na tworzenie swoich niezwykłych aranżacji. Warto pamiętać, że takie przydomowe zielone strefy
potrzebują niejednokrotnie odpowiedniego dopełnienia w postaci praktycznych elementów do wykańczania alejek, ścieżek, tarasów, kwietników, rabat, skarp, murków itp.
I tu wkraczamy my, ze swoimi nowymi pomysłami na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni.
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Ogrodowych Impresji, które tym
razem rozpoczynamy od krótkiej prezentacji Nowości Libet 2018/2019.
One także są efektem szeroko zakrojonych poszukiwań, prac koncepcyjnych, ciągłego dążenia do doskonałości, zaawansowanych procesów wytwórczych i wszechobecnej pasji.

Mini Trio z kolekcji Decco Aspero to najnowsza propozycja wykorzystania trzech formatów kostek. Smukłe, proste i subtelne oferują
jednocześnie wyjątkowość śrutowano-szczotkowanej powierzchni, która łączy walory estetyczne z komfortem oraz bezpieczeństwem
użytkowania.

Wszystkie produkty znaleźć można w nowym Katalogu 2018/2019 i na stronie www.libet.pl. Zachęcamy też do poszukiwania aranżacyjnych inspiracji na fanpage’u Rozmowy na Tarasie oraz w naszej autorskiej aplikacji Libet
Inspiracje.
To będzie dobry sezon! ■

Libet Light by LightPro, czyli wyjątkowa magia
światła w ogrodzie, dostępna w postaci kompleksowej kolekcji opraw świetlnych. Stojące,
strumieniowe, ścienne, najazdowe czy ozdobne zapewniają niezwykłe doznania estetyczne,
komfort poruszania się i bezpieczeństwo na posesji. Są przy tym niezwykle proste i bezpieczne
(12 V) w montażu.

Hexo oraz Hexo Eco (Decco
Monocolor) stanowią odpowiedź na potrzeby miłośników popularnego kształtu plastra
miodu. Atrakcyjny design idzie tu w parze z funkcjonalnością, która w przypadku drugiej z propozycji Hexo przybiera formę ażurowej kostki eco.

Quadra Maxi (Impressio) to praktyczne połączenie kwadratowego formatu popularnych płyt Maxima z niebanalną fakturą produktów płukanych. Znakomicie prezentuje się
na tarasach, ścieżkach ogrodowych, alejkach,
placach, dziedzińcach, nadając każdemu
z tych miejsc niepowtarzalny urok.

Piedra (Impressio) oferuje ponadczasowy

sposób
na wprowadzenie do otoczenia pożądanej
aury naturalności i klasyki. Samodzielnie lub
w połączeniu z płytą Piedra umożliwia tworzenie uniwersalnych, przyjemnych dla zmysłów,
projektów.
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rują jeszcze więcej możliwości designerskiego zwieńczenia posesji. W tym roku zwiększył
się też potencjał kreacyjny Palisad Split,
do których doszedł nowy imponujący format
120x10x15 cm. ■

JESZCZE WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI

nia niezwykłe doznania estetyczne, tworząc
niebanalne geometryczne wzory nawierzchni
z wyrazistą, minimalistyczną kolorystyką w tle.

Palisada kamienna/Piedra
(Completto) stanowi kolejny

Nowe formaty daszków i słupków
w ogrodzeniach Split oraz Maxima
(Completto) sprawiają, że te systemy ofe-

QUADRA MAXI
MAXIMA

Synergio (Decco Monocolor) zapew-

urok kamiennych tarasów, zawarty w niepowtarzalnej fakturze prostokątnych płyt. Doskonała
do klasycznych aranżacji, sprawdzi się także
w nowocześniejszym otoczeniu.

nie systemów o analogicznych nazwach.
Wyprodukowane w technologii wet-cast wprowadzają do otoczenia naturalność drewna
(Madera) lub kamienia (Trawertyn) w subtelnej,
okrągłej formie betonowych płyt.

Więcej informacji
o Nowościach 2018
w najnowszym
katalogu Libet

CO NOWEGO
W NASZYM
OGRODZIE?

Warto też zwrócić uwagę na najnowsze propozycje w ofercie wsporników. Dzięki nim otrzymujemy jeszcze więcej możliwości stworzenia
komfortowego tarasu wentylowanego. Libet
Water to natomiast nowatorska skrzynka rozsączająca, pozwalająca zapobiegać zalaniu terenu i podtopieniom na działce. Całość wieńczy
zaprawa do wykonywania warstwy drenażowej Libet Dren (w systemie razem ze szlamem
sczepnym), będąca prostym sposobem na stworzenie trwałej, stabilnej nawierzchni. ■

Zmień Swój standard na PREMIUM
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Oświetlenie
ma znaczenie
Przygotowując się do wiosennych zmian w ogrodzie, pamiętajmy o detalach stanowiących w nim często niezbędną „kropkę nad i”. Nie trzeba przy tym dodawać wielu różnych, niekoniecznie pasujących do siebie motywów dekoracyjnych. Znakomitym dopełnieniem aranżacji
wokół domu jest… oświetlenie. Na co zwracać uwagę, decydując się
na wprowadzenie go na swoją posesję? Podpowiadamy na przykładzie najnowszej kolekcji Libet Light by LightPro.

Bezpieczeństwo użytkowania i energooszczędność
Warto stawiać na oprawy o napięciu 12V. To gwarancja bezpieczeństwa montażu i użytkowania oraz niezbędnej wydajności źródła światła. Standardowa, wyjściowa wartość 230 V jest w tym przypadku redukowana do bezpiecznego poziomu 12 V za pośrednictwem specjalnego
transformatora.

Łatwy montaż
Montaż opraw, takich jak Libet Light by LightPro, nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień czy narzędzi. Jest szybki, bezpieczny
i sprowadza się do kilku prostych kroków:

Zastosowanie
podstawowych
akcesoriów
Kabel – służy do doprowadzania prądu do opraw
świetlnych
Transformator – służy do zamiany układu napięcia
i prądu przemiennego (230V na 12V), lecz o takiej samej
częstotliwości
Konektor F – stosowany do szczelnego wpięcia oprawy
w kabel
Konektor M – umożliwia tworzenie nowych „gałęzi” instalacji oraz podłączenie transformatora 21 W
Konektor Y – łączy kabel z transformatorem

1.

2.

3.

4.

5.

Mocowanie transformatora na wysokości
min. 50 cm

Wpięcie kabla
w transformator
(konektor Y)

Poprowadzenie
kabla

Podłączenie i zaciśnięcie
konektora żeńskiego
na wybranym
fragmencie kabla

Wpięcie oprawy
świetlnej lub (w razie potrzeby) konektora rozgałęziającego (męskiego) w celu
dalszego rozprowadzenia instalacji

STONES 2.0, wykonanie Bruk-Art

Ogrodowe
dylematy

zabawy i postawić na łączenie tradycji z nowoczesnością, ciepłych barw z zimnymi czy innych, pozornie odmiennych stylów. We wszystkim jednak wskazane są: umiar i przemyślane
działanie.

Nowoczesny minimalizm? Antyczne wzorce?
Ponadczasowy urok natury? Poszukiwanie
własnego wymarzonego stylu to ważny element tworzenia przydomowej aranżacji.
Warto przy tej okazji korzystać z inspirujących galerii zdjęć dostępnych w aplikacjach,
katalogach czy na stronach www. Można też
rzucić okiem, jak wygląda stylistyka zabudowy okolicy (również przestrzeni publicznych)
lub zrobić sobie dłuższą wycieczkę do ogrodów wystawowych przy punktach sprzedaży
materiałów z betonu i nie tylko. Niezależnie
od wybranej finalnie konwencji zawsze dobrze jest pamiętać o kilku istotnych elementach, wpływających na ostateczny efekt planowanej aranżacji.

Dlatego polecamy korzystanie z pomocy profesjonalistów – projektantów i wykonawców.
Znają trendy, właściwości materiałów i czynniki,
o których osoby nie mające na co dzień styczności z wykańczaniem posesji mogą nawet nie
pomyśleć. ■

Spójność aranżacji sprawia, że czujemy się dobrze na posesji. Wszystko tu ma swoje miejsce, estetyka idzie w parze z funkcjonalnością,
a poszczególne elementy stanowią dla siebie
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ALPAMAYO, MAXIMA
idealne dopełnienie. Temu właśnie służą systemowe rozwiązania, które łączą kostki, płyty,
murki czy palisady w jedną estetyczną i funkcjonalną całość.
Dobierając poszczególne materiały, pamiętajmy o ich przeznaczeniu. Przykładowo, kostka wykorzystywana na podjazdy powinna mieć
określoną grubość (minimum 6-8 cm dla ruchu
lekkiego). W takich newralgicznych miejscach
niezwykle istotne jest też właściwe wykonanie
podbudowy.
Czasem warto rzucić się w wir dekoracyjnej

Elastyczność i możliwość rozbudowy

Dlaczego warto?
• Dodatkowe zabezpieczenie posesji
• Komfort i bezpieczeństwo użytkowania/poruszania
się po terenie
• Łatwy montaż
• Wyróżnienie walorów wybranych elementów aranżacji otoczenia (bryła budynku, ogrodzenie,
rośliny itp.)
• Subtelne dopełnienie architektury otoczenia
• Niepowtarzalny nastrój
• Szerokie możliwości estetycznego zagospodarowania przestrzeni
Po więcej informacji i inspiracji zapraszamy na strony
www.light.libet.pl i www.libet.pl

MAXIMA LUNGO,
STOPIEŃ MAXIMA

Bardzo istotnym walorem nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych
jest łatwość ich rozbudowy. Dzięki wykorzystaniu konektora typu M możemy bez problemu tworzyć kolejne odgałęzienia instalacji, dostosowane do zaplanowanego rozłożenia opraw na posesji. W ułożony na jej
terenie kabel można wpinać w dowolnych miejscach oprawy, a także
zmieniać ich położenie. Na komfort montażu wpływa tu też fakt, że nie
trzeba prowadzić kabli głęboko pod powierzchnią ziemi.

Kompleksowość
Nowoczesny wygląd, funkcjonalność… Planując wprowadzenie opraw
oświetleniowych do ogrodu, pamiętajmy o odpowiednim dopasowaniu
wybranych modeli do ich przeznaczenia i lokalizacji. W ten sposób zadbamy o właściwe wyeksponowanie architektury budynku, drzew, krzewów lub innych elementów aranżacji otoczenia, zapewniając sobie
niezwykłe doznania estetyczne wraz z komfortem i bezpieczeństwem
użytkowania. Obecnie do dyspozycji mamy bogatą paletę nowoczesnych produktów, a wśród nich oprawy stojące, ścienne, najazdowe,
ozdobne czy strumieniowe. Do wyboru do koloru! ■

Zmień Swój standard na PREMIUM
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betonowy o subtelnym rozmiarze i ciekawej gamie kolorystycznej (zawierającej m.in. barwę ceglastą, świetną dla ogrodów w stylu angielskim). W tej
roli znakomicie sprawdzą się również wspomniane wcześniej Palisady, zarówno w układzie pionowym jak i poziomym, układane warstwowo. Warto
zwrócić uwagę, by wielkość donic odpowiadała planowanym rozmiarom
roślin – umożliwi to ich prawidłowy rozwój. Wykorzystanie kleju do materiałów betonowych znacznie ułatwi prace montażowe. Pamiętajmy też, że
przed wypełnieniem żyzną ziemią wnętrze powstałego elementu dobrze jest
pokryć folią.

Joanna Łuczak-Karczewska
Projektant nawierzchni Libet S.A.

Krok po kroku
Donice, gazony i kwietniki będą ciekawie wyglądać również w pobliżu
schodów wejściowych bądź przy ścieżce prowadzącej od furtki. Frontowa
część posesji nabierze dzięki nim bardziej reprezentacyjnego charakteru.
Mogą posiadać prostopadłościenny kształt, jednak interesująco będą się
również prezentować w postaci okrągłych form. Ciekawym rozwiązaniem,
szczególnie do ogrodów o rustykalnym charakterze, są konstrukcje w kształcie studni, wykonane z Cegły Split. Odpowiedni montaż poszczególnych
warstw cegły umożliwia stworzenie okrągłej formy podkreślającej urok każdej kompozycji roślinnej. Takie ułożenie bloczków betonowych będzie również doskonałym sposobem na wprowadzenie w ogrodzie miejsca na ognisko bądź palenisko.

Efekt murowany

NATULIT MASSIMO, ROMANO

Wiosna w ogrodzie…

Palisady – funkcjonalność z charakterem

Odpowiednie rozmieszczenie roślinności to niezwykle istotny element aranżacji każdego ogrodu. Szczególnej uwagi wymaga tu nie tylko sam dobór
gatunków, ale również sposób ich ekspozycji oraz miejsce posadzenia. Przemyślana kompozycja upiększy otoczenie, zapewniając jednocześnie dobry rozwój dla wszystkich wykorzystanych egzemplarzy. Osiągnięcie takiego pożądanego efektu coraz częściej zapewniają, obok klasycznych rabat,
podwyższone kwietniki, donice czy murki oporowe. Warto zadbać, by te estetyczne i praktyczne elementy małej architektury były wykonane z odpowiednich materiałów, a ich design nawiązywał do stylistyki ogrodu i był spójny z bryłą budynku.

Niemal w każdym ogrodzie pojawiają się rabaty z roślin kwitnących, krzewów i traw ozdobnych. Warto dobrze przemyśleć ich kształt i układ oraz
dokładnie wytyczyć w terenie. Do oddzielenia takich kompozycji od powierzchni trawnika doskonale będzie pasować Palisada Rustykalna, która
w elegancki sposób wydzieli rabatę, zapewniając przy tym wygodę koszenia trawy bez konieczności manewrowania między roślinami. Chcąc uzyskać efekt podwyższonego kwietnika warto natomiast pomyśleć o zastosowaniu dłuższych elementów – odpowiednia do tego celu będzie Palisada
Split. Występuje ona w czterech wysokościach – 45, 60, 90 i 120 cm, co
daje możliwość dostosowania kwietnika do potrzeb konkretnego rozwiązania. Różnorodna jest również jej kolorystyka – od nowoczesnych bieli i szarości do klasycznych barw pastelowych. Warto pamiętać, że dla zachowania trwałości kompozycji istotne jest stabilne osadzenie elementów w ziemi
- przynajmniej na 1/3 ich wysokości. Ciekawą formą ekspozycji zieleni
w ogrodzie jest też stworzenie stopniowanych rabat z wykorzystaniem palisad o różnych wymiarach. To doskonały sposób na zagospodarowanie
skarpy czy otoczenia wysokiego tarasu.

Ciekawymi formami uzupełniającymi materiał roślinny są różnej wysokości
ściany i murki. Wykonane z Cegły Split lub Murji w białym kolorze będą
stanowić doskonałe tło dla roślin o intensywnej, ciemnozielonej barwie liści.
Dodatkowo, betonowa ściana może pełnić funkcję podpory dla różnego rodzaju pnączy. Efekt muru porośniętego roślinnością to malowniczy akcent,
a także funkcjonalna przegroda zapewniająca prywatność mieszkańcom
i użytkownikom posesji.
W ogrodach często pojawiają się różnice poziomów, spadki terenu.
Odpowiednie ukształtowanie powierzchni oraz zastosowanie murków oporowych (np. z palisad) porządkuje go, ale dodatkowo wprowadza estetyczne urozmaicenie. Tarasowy układ trawnika to doskonały zabieg dla
przestrzeni o dużej powierzchni, jeśli chcemy uniknąć monotonii oraz wprowadzić ciekawy efekt wizualny.
Materiały betonowe mają szerokie zastosowanie przy budowie różnych
elementów architektury ogrodowej. Donicom czy kwietnikom mogą towarzyszyć, wykonane z tego samego materiału siedziska, składając się
na ciekawą aranżację miejsca wypoczynku. Kreatywne wykorzystanie cegieł, palisad czy betonowych bloczków daje możliwość stworzenia niepowtarzalnych aranżacji, przewyższających gotowe i utarte rozwiązania. ■

Relaks w dobrym towarzystwie

MURJA, INNOVATIO
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PALISADA SPLIT, MAXIMA

Taras jest szczególnie ważnym miejscem w każdym ogrodzie. Jako przestrzeń spotkań i odpoczynku zasługuje on na odpowiednie „towarzystwo”
roślin, które umilą użytkownikom spędzanie wolnego czasu. Najlepszym
sposobem na wprowadzenie w jego otoczeniu zielonego akcentu są donice wykonane z trwałych betonowych elementów. Do ich budowy znakomicie nadaje się bloczek Natulit Massimo, o rustykalnym charakterze i postarzanej powierzchni. W kolorach piaskowo-beżowym i torfowym brązie
idealnie wpisze się on w klimat śródziemnomorskiego tarasu, natomiast bazaltowy grafit sprawdzi się przy bardziej nowoczesnej aranżacji. Ciekawym
elementem do tworzenia donic czy kwietników jest też Murja - bloczek

CEGŁA SPLIT
Zmień Swój standard na PREMIUM
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Jak stworzyć
solidne podłoże
pod płyty?
Atrakcyjny wygląd płyt tarasowych musi
iść w parze ze stabilnością i trwałością całej ułożonej nawierzchni. Planując wykończenie przydomowej strefy relaksu, warto więc stawiać na skuteczne rozwiązania
montażowe…
Libet Dren to najnowsza propozycja w ofercie
Libet, w skład której wchodzą:
• jednoskładnikowa, wysokomodyfikowana,
zbrojona włóknem sztucznym zaprawa do

wykonywania warstwy drenażowej
• szlam sczepny
Produkty te składają się na profesjonalny, skuteczny system tworzący solidną warstwę między płytami lub kostkami, a odpowiednio zagęszczoną podbudową z kruszyw.

Zalety Libet Dren:
•
•
•
•

Stabilność płyt – brak klawiszowania
Jednorodna płyta podbudowy
Wodoprzepuszczalność
Mrozoodporność – zastosowanie
na zewnątrz
• Brak podciągania wody z podłoża
• Łatwość wykonania
• Szerokie zastosowanie: tarasy, chodniki,
ścieżki (ruch pieszy)

W znalezieniu wymarzonego designu
pomogą nowoczesne narzędzia IT:
Platforma
e-otoczenie.pl
– bogata gama
produktów
na wyciągnięcie
ręki
App Store

inspiracje

Google Play

Aplikacja Libet
Inspiracje – galerie
z aranżacjami
na smartfonie lub
tablecie

www.libet.pl
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Jak wygląda montaż płyt
z wykorzystaniem Libet
Dren? Zapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego:

Warto dodać
do zestawu:
Doskonałym uzupełnieniem systemu Libet Dren
jest wodoprzepuszczalna fuga Libet. To żywiczny preparat charakteryzujący się elastycznością i odpornością na duże różnice temperatur.
Wykonana przy jego pomocy spoina jest przepuszczalna dla wody, ale nie ulega niszczeniu
pod jej wpływem. Jest też łatwa do utrzymania
w czystości i nie zarasta roślinnością. Produkt
dostępny jest w trzech kolorach: piaskowym,
bazaltowym oraz srebrnoszarym, dzięki czemu istotnie zwiększa możliwości aranżacji przestrzeni. ■

