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Ambitne projekty architektoniczne, niezależnie od ich skali, coraz częściej powstają w poszanowaniu
dla jej naturalnego otoczenia. Dotyczy to zarówno kształtu bryły budynku jak i wykorzystanych do jej
realizacji materiałów. Takie projekty tworzą przestrzeń przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną. W trosce
o prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu projektujemy kostki do zadań specjalnych łączące walory
estetyczne z praktycznymi. W tym wypadku najważniejsza jest ich umiejętność tworzenia nawierzchni
biologicznie czynnych czyli - wodoprzepuszczalnych.

Jerzy Dobrzański
rzeźbiarz, designer

Projekt płyty Stream Line zaprezentowany w galerii projektów must have na Łódź Design Festival 2012 trafił
do grona reprezentantów odzwierciedlających aktualne
trendy polskiego wzornictwa. Fakt, że tak nieoczywisty
wzorniczo produkt jak kostka brukowa, otrzymał wyróżnienie w jednym z najważniejszych plebiscytów branży
wzorniczej, mógł budzić zaskoczenie. Międzynarodowe
jury na targach Arena Design w Poznaniu potwierdziło
wyjątkowość projektu, przyznając mu top design award
2013 w kategorii Przestrzeń publiczna i ogrody.

STREAM LINE
ORGANICZNY KSZTAŁT
Stream Line w pełni wpisuje się w trend eko designu, tworząc nawierzchnię nie tylko praktyczną, ale i oryginalną.
Inspiracją dla tego projektu stała się linia meandrującej
rzeki oraz ruch strumienia wody. Organiczny kształt tworzy
moduł, który nie przypomina kostki brukowej w tradycyjnym jej rozumieniu, a zestawienie ich w sposób jak najmniej widoczny nadaje nawierzchni zamierzonej płynności. Ażurowa forma pozwala zintegrować utwardzoną
nawierzchnię z trawą, piaskiem lub grysem, umożliwiając
swobodne funkcjonowanie ekosystemu.

Libet Decco/ COLORMIX / STREAM LINE / kasztanowy

powierzchnia biologicznie czynna - 31% (przy wypełnieniach przestrzeni trawą lub ziemią)

szary

grafitowy

pastello

kasztanowy

32,7 cm

10 cm
54,7 cm

Libet CLASSIC / STREAM LINE / grafitowy
Płyta nawierzchniowa Stream Line posiada pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska

popielaty

grafitowy

20 cm

8 cm

30 cm

pastello

kasztanowy

IBERIA
WYBITNIE WSZECHSTRONNA
Alternatywą dla organicznej linii płyty Stream Line jest
geometryczna kostka Iberia, zaprojektowana przez młodą designerkę Weronikę Ludwik, absolwentkę Wydziału
Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Ten pozornie prosty
kształt, daje wiele możliwości ułożenia. Od wzorów dokładnie pokrywających teren, do najróżniejszych kalejdoskopowych kombinacji ażurowych tworzących uporządkowane prześwity. Te przestrzenie można wypełnić trawą lub
drobnymi kamykami. Korzystając z podpowiedzi projektanta
(obok prezentujemy 10 przykładowych wzorów ułożenia)
sami zdecydujmy, jaki procent powierzchni biologicznie czynnej, będzie dla danego obszaru odpowiedni. Iberia to cztery
naturalne odcienie pastello, kasztanowy, popielaty i grafitowy.
Libet Decco/ COLORMIX / IBERIA / pastello

powierzchnia biologicznie czynna w % (przy wypełnieniach przestrzeni trawą lub ziemią)

Libet Decco/ COLORMIX / IBERIA / kasztanowy
Kostka brukowa Iberia posiada pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska

Libet CLASSIC / FARMERSKA / grafitowy

17 cm
8 cm

20 cm

szary

grafitowy

kasztanowy

FARMERSKA
KLASYCZNIE FUNKCJONALNA
Przy projektowaniu otoczenia domu warto zwrócić uwagę
na kod kolorystyczny, uważając by zbyt odważne łączenia różnych stylów i kolorów nie zrodziły dysonansów.
Kostka Farmerska jest propozycją dla preferujących klasyczny porządek. Trzy praktyczne kolory kostek umożliwiają harmonijne zestawienia z pozostałymi elementami
małej i dużej architektury. Dwa odcienie szarości i melanż
głębokich brązów w odcieniach kasztanu i tabaki wpiszą
się zarówno w architekturę tradycyjną jak i tą bliżej stylu
modern. Rodzaj wypełnienia fug, również wpłynie na ostateczny charakter nawierzchni.

Libet CLASSIC / FARMERSKA / szary

powierzchnia biologicznie czynna - 23% (przy wypełnieniach przestrzeni trawą lub ziemią)

MOŻLIWE UKŁADY NAWIERZCHNI

Libet Decco / FARMERSKA / kasztanowy
Kostka brukowa Farmerska posiada pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska

Zachęcamy do kreślenia ambitnych projektów i poszukiwania indywidualnych rozwiązań.
Znajdą je Państwo na naszej stronie www.libet.pl

