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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.

Kamil Drewczyński
Menadżer ds. wsparcia Sieci Sprzedaży

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?

• Usprawniają i przyspieszają nawet bardzo skomplikowane prace brukarskie
• Wpływają na jakość realizowanych inwestycji
• Składają się na kompleksowy zestaw, dostosowany do różnorodnych warunków i sytuacji
• Jako specjalistyczny sprzęt zostały zaprojektowane
pod kątem specyfiki, parametrów i potrzeb materiałów nawierzchniowych
• Jednocześnie są one odpowiednio dopasowane
do bogatego portfolio produktów Libet

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie
stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani
próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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• Oferowane narzędzia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Libet Tools.

Profesjonalnie i wygodnie z Libet Tools  /  
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CHWYTAK DO PŁYT LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm
do przenoszenia płyt o wymiarach 60 x 60 x 2 cm

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET (MAXIMA)
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

„Ucho” w centralnej części urządzenia
pozwala podwiesić je pod koparkę lub
podobną maszynę
Obsługa urządzenia
odbywa się przy użyciu
jednej ręki

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

Chwytak wyposażony
w demontowane rączki

Zwolnienie samozacisku
następuje przez
pociągnięcie do góry linki
pod uchwytem
Samozacisk gwarantujący
pewny uchwyt i bezpieczne
podnoszenie/przenoszenie
płyt

Wyposażony
w specjalne uchwyty
zabezpieczające
płytę przed
uszkodzeniem

Chwytanie płyt
na zasadzie
samozacisku

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

• Prosty i szybki montaż płyt
• Umożliwia też bieżącą kontrolę stanu pod płytami, ułatwia sprzątanie,
pozwala na układanie instalacji kablowej w dowolnym momencie

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

ARISTONI
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SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

Zakres rozstawu ramion

600 mm

Udźwig bezpieczny

30 kg

Waga

1,3 kg

MAXIMA

SZCZEGÓŁY
Zakres rozstawu ramion

600 / 750 / 800 / 1000 mm

Udźwig

140 kg

Waga

10 kg

Chwytak wzdłużny Libet (MAXIMA)  /  
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CHWYTAK DWUSUWAKOWY LIBET

CHWYTAK POPRZECZNY LIBET

do ręcznego przenoszenia i układania płyt gresowych o wymiarach 60-150 cm

Specjalne rączki zapewniają
wysoką ergonomię pracy
i ułatwiają przenoszenie
materiałów

Aluminiowy profil
zapewnia lekkość
i estetykę urządzenia

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

Uchwyt płyt
na zasadzie
samozacisku

Płynna
regulacja

Powierzchnie malarskie
wykonane metodą
proszkową zapewniają
trwałość I estetykę

Demontowalne rączki
ułatwiają transport
i przechowywanie

Końcówki uchwytów
pokryte zostały tworzywem
ułatwiającym utrzymanie płyty
Posiada szczęki
z elementami gumowymi,
które zapewniają skuteczny
uchwyt przenoszonych
elementów

• Obsługiwany przez dwie osoby, chwytające
krawężnik w poprzek

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

QUARZITI 2.0
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SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

Zakres rozstawu ramion

600 - 1500 mm

Udźwig

50 kg

Waga

6 kg

KRAWĘŻNIKI

SZCZEGÓŁY
Regulowany rozstaw szczęk

od 0 do 143 mm

Udźwig

130 kg

Waga

7,5 kg

Chwytak poprzeczny Libet  /  
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CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET

CHWYTAK RĘCZNY LIBET DO PŁYTEK, TRYLINKI

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników

do ręcznego przenoszenia i układania płytek, trylinki

Wykonane metodą proszkową
powierzchnie malarskie zapewniają
trwałość i estetykę
Wyposażony
w demontowalne rączki,
ułatwiające transport
i przechowywanie

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

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

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

Rozstaw szczęk może być regulowany
i dostosowywany do wielkości płytek

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

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

KRAWĘŻNIKI
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SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

Zakres rozstawu ramion

610 / 760 / 810 / 1010 mm

Udźwig

130 kg

Waga

9,5 kg

LIMBRA

SZCZEGÓŁY
Regulacja zestawu
chwytaka

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

Udźwig

45 kg

Waga

1,9 kg

Chwytak ręczny Libet do płytek, trylinki  /  
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RĘCZNY CHWYTAK WALIZKOWY LIBET
do przenoszenia i układania obrzeży

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – DUŻE
do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

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

1

Innowacyjne rozwiązanie

Chwytak posiada mechanizm zapewniający
płynną regulację szerokości (pokrętła pod
metalową rączką)

2

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

• Wytrzymałość
• Ergonomia pracy (młotki wyposażone
w obuchy z gumy oraz nylonu)
• Wysoka jakość, wysoka twardość
• Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

OBRZEŻA
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SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

Rozstaw szczęk

35-90 mm

Udźwig

80 kg

Waga

3 kg

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:
WERSJA

QUBO

1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)
2 nylon-nylon (do twardych
materiałów)

DŁUGOŚĆ

WAGA

400 mm

3.2 kg

Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – duże  /  
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MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – MAŁE
do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

1

PRZYMIAR BRUKARSKI LIBET
do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej

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

2

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

3

4

• Wysoka jakość,
wysoka twardość
• Nie wywołują
reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

WERSJA

TRACT

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:
DŁUGOŚĆ

WAGA

350 mm

1.6 kg

1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży,
płyt betonowych)
2 guma-nylon (do kostek, krawężników, obrzeży,
płyt betonowych, twardych materiałów)

VIA TRIO

SZCZEGÓŁY

Waga

0,9 kg

3 nylon-nylon (do twardych materiałów)
4 elastomer-elastomer (dedykowane do ceramiki)
12
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Przymiar brukarski Libet  /  
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IMAK BRUKARSKI LIBET

ŁOM BRUKARSKI LIBET

do wyciągania kostki brukowej z ułożonej już nawierzchni

do wyrównywania i przesuwania kostki brukowej oraz płyt chodnikowych

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 prac

Powierzchnie malarskie
wykonane metodą
proszkową zapewniają
trwałość i estetykę

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

• Nie powoduje uszkodzeń
wyciąganej kostki

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY

Zakres regulacji

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

od 40 do 250 mm

PODWÓJNE T

  /  Imak brukarski Libet

Waga

2,8 kg

Wysokość noża

100 mm

AKROPOL
Waga

14

SZCZEGÓŁY

4,5 kg

Łom brukarski Libet  /  
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CHWYTAK NASTAWNY LIBET

SZALUNEK ŚLIZGOWY LIBET ZWYKŁY/DUET

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

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

do szalowania murka oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników

SZCZEGÓŁY
Zakres rozstawu ramion

900/1200 mm

Udźwig

300 kg

Waga

21 kg

TRZYMAK NOŻNY LIBET DO KOSTKI

SZCZEGÓŁY
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

zwykły

duet

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

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

95-211 mm

Waga

8 kg

WYCIĄGACZ LIBET DO PRĘTÓW

LISTWA RĘCZNA PRZYKRAWĘŻNIKOWA LIBET
do wyrównywania powierzchni przy krawężnikach, w miejscach, w których powstaje koryto ściekowe pod odprowadzenie wody

• 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

do swobodnego wyciągania prętów z gruntu

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

16

Maksymalna szerokość robocza

400 mm

Przystosowany do krawężników o grubości

90-200 mm

SZCZEGÓŁY

Regulacja wysokości do podłoża od góry krawężnika

135-380 mm

Waga

1,2 kg

Regulacja rozstawu lemieszy

190-340 mm

Średnica wyciąganych prętów

∅ 10mm — 22mm

Waga

7.5 kg

  /  PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  
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CHWYTAK LIBET DO PŁYT AŻUROWYCH (PARA)
do przenoszenia i układania płyt ażurowych oraz kratownic betonowych pod trawnik

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

CHWYTAK POPRZECZNY POJEDYNCZY LIBET
do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

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

SZCZEGÓŁY
SZCZEGÓŁY

Wysokość rączek

od 100 do 130 mm

Waga (para)

3,8 kg

Regulowany rozstaw szczęk od 0 do 143 mm

Udźwig

130 kg

Waga

3.8 kg

Udźwig

130 kg

CHWYTAK LIBET DO KORYT ŚCIEKOWYCH
do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

• wyposażony w demontowalne rączki
• powierzchnie malarskie wykonane metodą
proszkową

CHWYTAK LIBET DO KOSTKI I CEGŁY
do ergonomicznego przenoszenia cegieł, klinkieru lub kostek brukowych

• uchwyt na zasadzie samo-zacisku
• bezpieczeństwo użytkowania
SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość

170 / 280 / 330 / 400 / 500 / 600 / 650 / 800 mm

Waga

10 kg

Waga

275 / 340 / 365 / 400 /
420 / 470 / 485 / 530 /
545 mm
2,4 kg

Udźwig

120 kg

Udźwig

50 kg

LISTWY ZGARNIAJĄCE LIBET

CHWYTAK UNIWERSALNY LIBET

SZCZEGÓŁY

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

Rozstaw

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

• 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

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

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

OPCJA

1

Regulacja szerokości
pracy listwy

600 - 1080 1000 - 1650 1500 - 2600
mm (5 kg)
mm (13,5 kg) mm (19,5 kg)

18
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3

Regulowany rozstaw szczęk od 0 do 220 mm
Waga

16.5 kg

Udźwig

150 kg

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  

19

LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

CHWYTAK LIBET DO PŁYT JUMBO

ZGARNIACZE LIBET DO PODSYPKI

do przenoszenia i układania płyt jumbo

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

• możliwość stosowania ręcznego lub mechanicznego
• demontowane rączki • powierzchnie malarskie
wykonane metodą proszkową • wymienne hartowane
bolce • chwyta wzdłuż, w poprzek i za otwory
SZCZEGÓŁY
Regulacja uchwytu na
szerokość

400 / 600 / 800 / 1000 mm

Waga

15,5 kg

Udźwig

180 kg

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)

CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET I
do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

SZCZEGÓŁY

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

SZCZEGÓŁY
Waga

11 kg

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

LINIAŁ BUDOWLANY LIBET
CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET II
do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm
do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

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

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

SZCZEGÓŁY
Waga

0,8 kg

16 kg

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  
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LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE
GILOTYNA LIBET

WÓZEK BRUKARSKI LIBET

do cięcia kostki brukowej, kamienia i granitu

do transportu całych pionowych warstw z palety na miejsce pracy

• 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;

SZCZEGÓŁY

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

SZCZEGÓŁY
Masa całkowita

38 kg

Maksymalna szerokość cięcia

300 mm

Maksymalna wysokość cięcia

110 mm

KĄTOWNIK BRUKARSKI LIBET

Szerokość robocza

610-1050 mm

Wysokość robocza

900 mm

Ładowność

400 kg

Waga wózka

82 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE LIBET – GUMA

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.

• 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

• 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)
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SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY
Długość w pozycji złożonej

1000 mm

Długość w pozycji rozłożonej

2000 mm

Waga

4 kg

WERSJA

1

2

Długość

375 mm

960 mm

Waga

2.0 kg

2.5 kg

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE  /  

23

