
Płyty tarasowe linii Libet Impressio różnorodność wzorów i głębię 
barw zawdzięczają naturze. Inspiracją do tworzenia kolejnych 
motywów na ich powierzchni były skały najpiękniejszych miejsc na 
świecie – ich niezwykła faktura i bogata kolorystyka. Aby naślado-
wanie naturalnych form kamiennych doprowadzić do perfekcji, za-
stosowano technologię wet-cast. Dzięki niej powstał materiał, który 
można wykorzystać zarówno w stylizacjach nawiązujących do kli-
matu śródziemnomorskiego, jak i w nowoczesnych, minimalistycz-
nych obiektach. 

W modnych, eleganckich aranżacjach sprawdzą się najlepiej stono-
wane płyty tarasowe Maxima i Monza. Dobrze nadają się zwłaszcza  
do ogrodów, a także na balkony – w układaniu tarasów wentylowa-
nych na wspornikach.

NaturalNe 
piękNo

iMpreSSio
MAXIMA
TRAWERTYN
VENETIA
MONZA COLORMIX

MONZA ELEGANTE

TOSCANIA
FORUM ROMANUM
TORINO



MAXIMA • płyty tarasowe

MaXiMa
GuStowNa i aScetyczNa 

Antracytowe płyty o regularnych, 80-centymetrowych bokach tworzą jednolitą płaszczyznę, która 
najlepiej prezentuje się na nowoczesnym tarasie lub w modernistycznym ogrodzie. O nieszablonowej 
elegancji płyt Maxima decyduje przede wszystkim rozmiar (największy wśród wszystkich produktów 
Libet). Ich głęboka i spokojna barwa oraz regularnie zaznaczone fugi wywołują wrażenie ascezy, tak 
modnej w minimalistycznych aranżacjach.

antracyt popielaty

80 cm
8 cm

80 cm

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

8 3,84 715 1 6
antracyt

popielaty

N O W O Ś Ć

produkt: IMPRESSIO / MAXIMA / antracyt
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN 131130



MAXIMA • płyty tarasowe

Płyty Maxima idealnie wpisują się w nowoczesną posesję, podkreślając prostotę bryły 
budynku dzięki swoim proporcjom oraz stonowanej, szlachetnej barwie. Poprowadzo-
ne między nimi szerokie, regularne fugi zaznaczają indywidualne piękno czystej formy 
każdej płyty. Minimalizm tak zaaranżowanego tarasu szczególnie mocno koresponduje  
z energią zieleni ogrodu. Można poczuć, że otwiera się na nią cały dom.

w dużyM forMacie

produkt: IMPRESSIO / MAXIMA / antracyt132 133



tRAWERtYN • płyty tarasowe

trawertyN

20 cm

79,5 cm

4,5–5,5 cm

bianco beige grigio

piękNy i fuNkcjoNalNy

Inspirująca, porowata faktura jasnych płyt nawiązuje do wapiennego trawertynu występującego tak-
że w Polsce. Ze względu na smukły, prostokątny kształt oraz duże wymiary – 20 × 79,5 cm – płyty 
bardzo dobrze prezentują się i na tarasie nowoczesnego domu, i jako element minimalistycznie zapro-
jektowanej elewacji. Można nimi także pisać ścieżki, na tle których soczysta zieleń trawnika nabiera 
jeszcze głębszej barwy, oraz budować z nich ściany wydzielające intymną przestrzeń ogrodu. Waż-
ne, by przy układaniu płyt zachować minimalną szerokość fug: 5 mm i impregnować je.
 

grubość
[cm]

szt. / palety m2 / paleta
waga palety 

[kg]
szt. / 

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

4,5–5,5 42 6,72 800 21 2
bianco
beige
grigio

produkt: IMPRESSIO / tRAWERtYN / bianco
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN 135134



tRAWERtYN • płyty tarasowe

ŚNiadaNie Na trawertyNie
Trawertynowy jasny taras jest stylową ozdobą domu. Podłużne płyty o dużej powierzchni spójnie 
wpisują się w architektoniczną koncepcję bryły i jej otoczenia. Nie zastosowano widocznych detali, 
całość tworzą tylko prosta forma i szlachetny materiał. Taras ma za zadanie połączyć dom z okalają-
cą go naturą. Jednocześnie odgrywa rolę funkcjonalnej przestrzeni do spotkań domowników.

produkt: IMPRESSIO / tRAWERtYN / bianco
projekt: PRACOWNIA 111 / gdańsk136 137



Woda fascynowała wszystkie pokolenia filozofów, w każdej niemal religii ma przebogatą symbolikę. 
Dlatego lubimy poddawać się urokowi niezmąconego spokoju jezior czy witalnej radości wodospadu. 
Żywioł najlepiej oprawić w szlachetne materiały, których prostota nie zakłóca medytacji czy po prostu 
uspokojenia myśli. Trawertynowe bloki idealnie nadają się do wydzielenia intymnych stref w ogrodzie, 
w których głównym bohaterem jest dynamika wody.

paNta rhei

tRAWERtYN • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / tRAWERtYN / bianco
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN138 139



proStokĄt
VeNetia
SzlachetNy i NowoczeSNy 

Jasne prostokąty w trzech rozmiarach o fakturze inspirowanej skałami wapiennymi pięknie podkreślą 
urodę posesji, stanowiąc jej szlachetną ozdobę. Ze względu na aksamitną nawierzchnię taras uło-
żony z płyt Venetia wpisze się zarówno w styl śródziemnomorski, jak i rodzimy, nawiązujący do szla-
checkich dworków. Może stanowić także idealne dopełnienie modernistycznej bryły. Na tle Venetii  
i stylowe meble sprzed epoki, i nowoczesne rozwiązania tworzą spójną całość. Płyty należy impre-
gnować i zachować 5-milimetrowy odstęp między nimi.

29,6 cm 44,6 cm 59,6 cm

44,6 cm

3–4 cm

verno

1 2 3

VENEtIA pROSTOkąT • płyty tarasowe

elementy
grubość

[cm]
szt. / 

w elementach
m2 / paleta

waga palety
[kg]

szt. /
warstwa /

paleta

liczba 
warstw

dostępne 
kolory

1
2
3

3–4
po 8 

z elem.
4,86 456 24 1 verno

płyty pakowane osobno

1
2
3

3–4
42
21
21

5,67
4,25
5,67

529
401
529

42
21
21

1 verno

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA PROStOKĄt / verno
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN 141140



Płyty Venetia mają uniwersalne przeznaczenie. Bardzo dobrze pasują do wiejskiego 
otoczenia, klasycznych projektów nawiązujących do dworków zaściankowych. Taras 
w kredowej oprawie wywołuje domowe, ciepłe skojarzenia i jednocześnie poczucie 
zakorzenienia w rodzinnej, herbowej historii. Bezpretensjonalna prostota, szlachetna 
faktura – to rozpoznawalne cechy płyt Venetii.

CZAR 
kLASYkI

VENEtIA pROSTOkąT • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA PROStOKĄt / verno142 143



Lazurowa toń oprawiona w kredowy kamień przywodzi na myśl 
śródziemnomorskie klimaty, rozkoszowanie się południowym słońcem. Stylizację 
w duchu starożytnej Italii dodatkowo podkreśla obramowanie płyt Venetia 
drobnymi, postarzanymi kostkami Romano. Takie zestawienie równie dobrze 
mogłoby pojawić się w antycznym perystylu rzymskiej willi.

SłoNeczNy 
NaStrój 

VENEtIA pROSTOkąT • płyty tarasowe
produkt: IMPRESSIO / VENEtIA / verno

produkt: ANtICO / ROMANO / piaskowobeżowy i torfowy brąz
projekt: LIbEt / wykonanie: dARKbRUK Robert Księżak / Florentyna

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA / verno
produkt: ANtICO / ROMANO / piaskowobeżowy i torfowy brąz

145144



Płyty Venetia są idealnym materiałem na taras. Ich kredowy, bezpretensjonalny kolor 
nie współzawodniczy z otaczającą dom naturą, wprost przeciwnie – stanowi łagodne 
przejście, uzasadniając istnienie posesji w danym miejscu. Na takim tarasie dobrze 
będzie spędzać miłe chwile, obserwując przyrodę wokół domu.

SUbTELNY 
kONTAkT Z pRZYROdą

VENEtIA pROSTOkąT • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA PROStOKĄt / verno 147146



VENEtIA kOłO • płyty tarasowe

59,6 cm 59,6 cm 59,6 cm

59,6 cm59,6 cm 59,6 cm

23,6 cm

1 2 3 4

5 6 7

44,6 cm

54,2 cm

54,2 cm

23,8 cm23,8 cm

44,6 cm

3–4 cm

3–4 cm

verno

koło
VeNetia
fiNezyjNe i Stylowe 

Płyty Venetia dopasują się do okrągłych tarasów lub patiów. W zestawie znajduje się siedem rodza-
jów elementów, z których można ułożyć koła, półkola czy wypełnić narożniki. Venetia umożliwia rów-
nież  wpisanie kolistych układów w kwadratowe ramy. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo zaaranżować 
krągłe powierzchnie, a także urozmaicić typowy, prostokątny taras. Ozdobna, kształtna kompozycja 
może także wyznaczyć centralne miejsce, wokół którego codziennie spotykają się domownicy.

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA KOŁO / verno
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN

elementy
średnica koła /

wym. koła  
i narożników

[cm]

grubość
[cm]

szt. / w 
elementach

m2 / 
paleta

waga 
palety
[kg]

szt. /
warstwa /

paleta

liczba 
warstw

dostępne 
kolory

koło / płyty pakowane na jednej palecie

1
2
3

244 3–4
2
8
12

4,81 451 22 1 verno

narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie

4, 5, 6, 7 289 × 289 3–4
po 4 

z elem.
3,4 324 16 1 verno

149148



Wpisując koło Venetia w ogród, można zaaranżować ciekawe zestawienie dużych elementów  
z tej linii – imitujących naturalne, wapienne podłoże z drobnymi kamykami, na przykład otoczakami 
niewielkich rozmiarów. W tym celu warto zostawić szerokie fugi między płytami i wypełnić wolną 
przestrzeń według uznania. Powstanie sielskie, a jednocześnie eleganckie miejsce do odpoczynku 
wśród zieleni ogrodu.

w ceNtruM 
Natury 

VENEtIA kOłO • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA KOŁO / verno 151150



Zestaw Venetia doskonale się komponuje z klasyczną zabudową dworkową. Chłodna elegancja 
oraz rozwiązania w systemie kołowym sprawiają, że z łatwością można go zastosować  
w centralnym miejscu tarasu, który pełni rolę eleganckiego letniego salonu. Na takim tle będą się 
pięknie prezentować niebanalne, stylowe meble.

klaSyczNe iNSpiracje

VENEtIA kOłO • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / VENEtIA KOŁO / verno152 153



MONZA COLORMIX • płyty tarasowe

MoNza
colorMiX

40 cm

40 cm

4 cm

pastello

SubtelNa i NaStrojowa 

Regularne płyty Monza Colormix dzięki specjalnej technologii barwienia zostały pokryte pełną pa-
letą ciepłych, pastelowych odcieni. Każdy element tej układanki zachwyca bogactwem subtelnych 
tonów i barw. Gładka, niemal aksamitna powierzchnia oraz przyjemna w odbiorze kolorystyka płyt 
sprawiają, że na tarasach często można spotkać właśnie ten system. Dodatkowym atutem płyt Monza 
jest możliwość wygodnego układania ich na wspornikach. 

produkt: IMPRESSIO / MONZA COLORMIX / pastello

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

szt. /
paleta

dostępne kolory

4 11,52 1069 6 12 72 pastello

155154



Bez względu na pogodę łagodne, pastelowe brązy płyt Monza zawsze wywołują wrażenie ciepłej, 
miłej atmosfery. Na tle wyłożonego nimi tarasu pięknie i spójnie wyglądają meble i dodatki wykonane 
z drewna czy wikliny oraz z naturalnych tkanin. Przydomowy taras o barwie Monzy doskonale wpisuje 
się w otaczającą go zieleń, w spokojny, przyjazny i urokliwy klimat. 

Na tle zieleNi 

MONZA COLORMIX • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / MONZA COLORMIX / pastello156 157



Jeśli patio ma pełnić rolę letniego buduaru, warto pomyśleć 
o efektownej, gładkiej i miłej dla oka posadzce. Najlepsze 
zastawienia zawsze odwołują się do naturalnych barw – łagodnych 
brązów i kojącej zieleni. Płyty Monza w subtelnych, pastelowych 
odcieniach w towarzystwie zieleni i prostych, klasycznych mebli 
nigdy się nie znudzą.

ModNe 
brĄzy

MONZA COLORMIX • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / MONZA COLORMIX / pastello 159158



eleGaNte

40 cm

40 cm

4 cm

solarogranitobianco carrara

MoNza
eleGaNcka i StoNowaNa 

Regularne, kwadratowe płyty Monza Elegante są dowodem na to, że szlachetne, naturalne kruszywo, 
mieniące się bogactwem barw i refleksów, najlepiej wygląda w prostej, bezpretensjonalnej oprawie. 
Bogata faktura tych eleganckich płyt optymalnie prezentuje się na przestronnych tarasach, na które 
często zagląda słońce. W zależności od otoczenia można zdecydować się na chłodne odcienie 
szarości lub ciepły, słoneczny beż. Z płyt mogą także powstać tarasy wentylowane – dzięki monta-
żowi na wspornikach.

MONZA ELEGANTE • płyty tarasowe

grubość
[cm]

m2 / paleta
waga palety

[kg]
szt. /

warstwa
liczba 
warstw

dostępne kolory

4 11,52 1069 6 12
bianco carrara

granito
solaro

produkt: IMPRESSIO / MONZA ELEgANtE / bianco carrara, granito
projekt i wykonanie: EKOL bogdan Kokolus / dziwnówek 161160



Architektura w stylu modernistycznym wymaga wykończeń stonowanych i prostych. 
W tej roli dobrze sprawdzi się Monza Elegante. Nawierzchnia ze szlachetnego 
kruszywa, a zwłaszcza jej chłodny odcień, optymalnie podkreśli nowoczesny 
charakter posesji.

deSiGNerSki 
SzNyt

162 163

MONZA ELEGANTE • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / MONZA ELEgANtE / bianco carrara



59,6 cm44,6 cm

44,6 cm

toScaNia
proStokĄt

29,6 cm

3–4 cm

siena

NaturalNy i SłoNeczNy 

Płyty Toscania doskonale imitują fakturę piaskowca, dzięki której można tworzyć powierzchnie w stylu 
rustykalnym, nawiązując do toskańskich krajobrazów. Nie tylko rysunek nawierzchni, ale także ciepły, 
słoneczny kolor zadecydują o śródziemnomorskim klimacie aranżacji. Swoją naturalną urodę płyty 
zawdzięczają technologii wet-cast, w której zostały wykonane. Duże formaty prezentują się dobrze 
zarówno na tarasach, wokół basenów, jak i na ogrodowych dróżkach.

tOSCANIA pROSTOkąT • płyty tarasowe

1 2 3

elementy
grubość

[cm]
szt. / paleta m2 / paleta

waga palety
[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

dostępne 
kolory

1
2
3

3–4
po 8 

z elem.
4,86 456 24 1 siena

płyty pakowane osobno

1
2
3

3–4
42
21
21

5,67
4,25
5,67

529
401
529

42
21
21

1 siena

produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA PROStOKĄt / siena
projekt: Libet / wykonanie: Firma MICHALEC s.c. / Łódź, ogród LIbEt dESIgN 165164



167

Nastrój panujący w toskańskiej wsi można wytworzyć też na północy kontynentu – dzięki odpowied-
nim materiałom wykorzystanym wokół domu. Okalające basen ciepłe, słoneczne płyty o naturalnie 
nieregularnej nawierzchni od razu przywołują na myśl pogodną atmosferę południowych wiejskich 
willi. Miłe dla oka, jednocześnie proste i piękne – stanowią niezaprzeczalną ozdobę posesji.

w Słońcu toSkaNii 

tOSCANIA pROSTOkąT • płyty tarasowe
produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA / siena

projekt i wykonanie: NOVUM / Katowice

166



168 169

Także wieczorem płyty Toscania nie tracą wyjątkowego uroku. Wyłożone nimi ścieżki mimo zmroku są 
dobrze widoczne. Ze względu na jasny kolor piaskowca i kamienną, naturalną fakturę płyty pięknie 
komponują się z ciemną zielenią. Wystarczy nawet refleks światła, by wydobyć z nich wszystkie 
ciepłe, słoneczne tony.

cały dzień 
w oGrodzie

tOSCANIA pROSTOkąT • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA / siena
projekt i wykonawca: NOVUM / Katowice

produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA / siena



toScaNia
koło

26,7 cm 62,2 cm 62,2 cm 62,2 cm

51,1 cm51,1 cm59,2 cm

62,2 cm

61,1 cm

61,1 cm

26,9 cm

62,2 cm

69 cm

62,3 cm

42,6 cm23,3 cm

3–4 cm

26,9 cm

siena

170

kSztałtNe i NiepowtarzalNe 

Linia Toscania zawiera elementy, z których można ułożyć koła lub półkola. Za ich pomocą łatwo 
też domknąć kompozycję wygiętą linią. W zestawie znajdują się również narożniki pozwalające na 
wpisanie koła w kwadrat. Dzięki technologii wet-cast ułożone płyty do złudzenia imitują naturalny pia-
skowiec o słonecznych refleksach, oddając głębię i bogactwo odcieni oraz ciekawą, niepowtarzalną 
strukturę kamienia.

tOSCANIA kOłO • płyty tarasowe

1

2 3

4 5 6 7

elementy
średnica koła 
po ułożeniu

[cm]

grubość
[cm]

szt. / 
paleta

m2 / 
paleta

waga 
palety
[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

dostępne 
kolory

koło / płyty pakowane na jednej palecie

1
2
3

267 3–4
2
8
12

4,81 451 22 1 siena

narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie

4, 5, 6, 7 267 3–4
po 4 

z elem.
3,4 324 16 1 siena

produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA KOŁO / siena
projekt: Libet / wykonanie: Hard-bruk / gościcino 171



172 173

Na tej palecie użyto wszystkich ciepłych odcieni piaskowca. Kamienna nawierzchnia ułożo-
na pośród roślin wyznacza miejsce wypoczynku. Płyty Toscania doskonale sprawdzają się  
w ogrodzie, ich urok nie gaśnie wśród zieleni i skalniaków, wręcz przeciwnie – sprawia, że 
wokół widać znacznie więcej słońca.

SłoNeczNy krĄG

tOSCANIA kOłO • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / tOSCANIA KOŁO / siena
projekt: Libet / wykonanie: Hard-bruk / gościcino



44,6 cm 44,6 cm 59,6 cm

44,6 cm

29,6 cm

sorento

FORUM ROMANUM • płyty tarasowe

roMaNuM
foruM

piękNe i poNadczaSowe 

Stylizowane płyty Forum Romanum przywodzą na myśl najpiękniejsze zabytki Wiecznego Miasta. 
Dzięki ciekawej fakturze i barwie płyt taras – zarówno w aranżacji nowoczesnej, jak i rustykalnej – od 
razu stanie się ulubionym miejscem odpoczynku domowników. Płyty w optymalnie dobranych trzech 
rozmiarach prezentują się pięknie zarówno na małych, jak i na dużych powierzchniach.

1

2 3

3–4 cm

elementy
grubość

[cm]
szt. / paleta m2 / paleta

waga palety
[kg]

szt. /
warstwa

liczba 
warstw

dostępne 
kolory

1
2
3

3–4
po 8 

z elem.
4,86 456 24 1 sorento

produkt: IMPRESSIO / FORUM ROMANUM / sorento 175174



FORUM ROMANUM • płyty tarasowe

Urzekające piękno ciepłych płyt słonecznego tarasu nastraja rozleniwiająco. Błogi nastrój 
dodatkowo potęguje lekki powiew bryzy. Nie trzeba daleko się wybierać, aby poczuć 
śródziemnomorski klimat. Na takim tarasie trudno oprzeć się myśli, że dolce far niente, jak 
nazywają Włosi słodkie nieróbstwo, jest możliwe nie tylko w słonecznej Italii! 

błoGi poraNek 

produkt: IMPRESSIO / FORUM ROMANUM / sorento176 177



toriNo

caldo

paStelowe i iNSpirujĄce 

Prostokątne, trwałe płyty Torino występujące w trzech rozmiarach można z powodzeniem układać 
w geometryczne wzory na rozległych tarasach. Niepowtarzalna faktura każdego elementu tej linii zo-
stała zainspirowana kamieniem łupanym. Dzięki technologii wet-cast ułożone płyty nie ustępują urodą 
naturalnemu pierwowzorowi. Ich pastelowa barwa przypomina promienie budzącego się słońca na 
szczytach Alp. Dlatego w pełni harmonizują z posesjami w stylu śródziemnomorskim oraz z nowocze-
snymi aranżacjami.

tORINO • płyty tarasowe

29,6 cm

1 2 3

59,6 cm44,6 cm29,6 cm

3–4 cm

elementy
grubość

[cm]
szt. / paleta m2 / paleta

waga palety
[kg]

szt. /
warstwa

liczba  
warstw

dostępne 
kolory

1
2
3

3–4
12
16
10

5,04 422 38 1 caldo

produkt: IMPRESSIO / tORINO / caldo
projekt: LIbEt / wykonanie: LISMAR Mariusz Lisek / Kraków 179178



Subtelna i dyskretna barwa płyt Torino zachęca do odważnych 
eksperymentów z nasyconymi, kolorowymi dodatkami. Roślinność, meble, 
dodatki ogrodowe w odcieniu magenty, fuksji, fiołków czy cyklamenów 
działają ożywczo na pastelowe tło. W takim zestawieniu całość kompozycji 
zachwyca swą lekkością i nieodpartym wdziękiem.

ŚwieżoŚć poraNka

tORINO • płyty tarasowe

produkt: IMPRESSIO / tORINO / caldo 181180 181


