Komfort dla wymagających

Innowacyjny gres porcelanowy z kolekcji
Libet Ceramic poza uniwersalnością i szerokim spektrum zastosowania wyróżnia się wyjątkową trwałością, funkcjonalnością i designem. Specjalna technologia produkcji sprawiła, że jest on mrozoodporny i cechuje się
praktycznie zerową nasiąkliwością. Dzięki
temu jest niezwykle odporny na zaplamienia.
Co więcej, płyty EVO_2/E™ niemal nie poddają się działaniu kwasów, środków chemicznych i soli, dlatego też można czyścić je
przy użyciu silnych preparatów, nie ryzykując
przy tym uszkodzenia nawierzchni. Bardzo
duża twardość i wytrzymałość materiału
przekłada się na wyeliminowanie ryzyka powstawania rys na powierzchni płyt. Gresy
wykazują także bardzo wysoki stopień antypoślizgowości (R11), co gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo nawet w przypadku
mokrych nawierzchni. Wszystko to sprawia,
że produkty z tej linii są doskonałym materiałem do aranżacji wielu różnych przestrzeni,

Aranżacja na wiele sposobów

Proces układania nawierzchni zwykle kojarzy się ze żmudnymi i czasochłonnymi pracami budowlanymi. Gres porcelanowy Libet
Ceramic jest doskonałym przykładem tego,
że montaż i demontaż może być bezproblemowy. Płyty z tej kolekcji układać można na
każdym terenie lub powierzchni, niemal każdym sposobem. Dobrym rozwiązaniem będzie montaż na wspornikach, ponieważ przy
tej metodzie możemy w łatwy sposób ukryć
pod nawierzchnią instalację wodną i elektryczną oraz zapewnić właściwy odpływ wody do gruntu.

Jakość w służbie estetyki

Kolekcja Libet Ceramic to ponad 40 zróżnicowanych interpretacji kamienia, drewna
i betonu, zachwycających kolorystyką, jakością wykonania i starannością w odwzorowaniu naturalnie występujących struktur. Inspiracją dla produktów SIGNATURE, NAU oraz
SUNDECK stały się różne odmiany drewna:
od europejskiego dębu po bardziej egzotyczne gatunki. Z kolei ARDESIE, ESPRIT,
NORR, QUARZITI 2.0, STONES 2.0 i TRIBECA
wyglądem przypominają prawdziwe skały:
od jasnego wapienia, marmuru czy piaskowca, po głębokie odcienie granitu i wulkanicznych głazów. Produkty strukturą i wyglądem
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nawiązujące do betonu to z kolei MASHUP,
OFFICINE i LAB_21. Warto także pamiętać,
że decydując się na gres porcelanowy, można w ramach jednej przestrzeni łączyć ze sobą płyty nie tylko z różnych palet barw, lecz
także o odmiennych kształtach i rozmiarach.
Do wyboru są produkty kwadratowe o wymiarach 60 x 60 lub 90 x 90 cm oraz rozwiązania prostokątne, o bokach długości
45 x 90 cm, 60 x 120 cm, 30 x 120 cm
i 20 x 120 cm. Dwie ostatnie propozycje formą przypominają klasyczne panele podłogowe, dlatego znakomicie będą prezentowały
się na patio lub tarasie delikatnie wchodzącym do wnętrza domu.
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Stylowy wygląd i doskonałe parametry
techniczne to dwa kryteria, które powinien
spełniać wysokiej klasy materiał nawierzchniowy. Takimi cechami wyróżnia się kolekcja
szlachetnych płyt EVO_2/E™ z linii Libet
Ceramic o grubość 2 cm. Ten włoski porcelanowy gres stanowi świetną alternatywę dla
naturalnego kamienia i drewna, ponieważ łączy ich wysoką estetykę i stylowy wygląd
z wyjątkowymi właściwościami niejednokrotnie wyższymi niż materiały naturalne.

zwłaszcza otoczenia basenu. Sprawdzają się
one również w miejscach narażonych na zabrudzenia, np. na tarasie czy przy ogrodowym grillu. Kolekcja Libet Ceramic to także
szereg elementów dodatkowych, jak wykończenia krawędzi basenu, schodów czy murków.

Czerpiemy z najlepszych
wzorców i rozwiązań w zakresie
nowoczesnych technologii
i jakości produkcji, co
z powodzeniem przekłada się na
jakość wyrobów. Z wykorzystaniem
naszym materiałów zrealizowano
już ponad 1000 inwestycji – wśród
nich wiele aranżacji posesji
prywatnych, centrów handlowych
oraz obiektów architektury
miejskiej.
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Naszą misją jest twórcza kreacja otoczenia. Pragniemy przyczynić się do tego, by miejsca
ważne i bliskie były nie tylko funkcjonalne, lecz także piękne. W związku z tą ideą nasze produkty wyróżniają się bogactwem kształtów, kolorów i typów powierzchni. Umożliwia to realizację najbardziej niestandardowych rozwiązań, które podkreślają niepowtarzalny charakter domu i jego otoczenia.
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