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Zima w ogrodzie

Choć czasy długich, mroźnych i białych zim wydają nam się bardzo odległe, w dalszym ciągu ta pora roku potra-
fi pokazywać swoje surowsze oblicze. Wiąże się to z nieco ograniczonymi możliwościami korzystania ze wszyst-
kich walorów ogrodu. Jednak nie powinno oznaczać całkowitej rezygnacji ze spędzania czasu na powietrzu.

usuwając chwasty. To też dobry moment na za-
impregnowanie materiałów, które tego wyma-
gają. Oczywiście, nawet perfekcyjnie przepro-
wadzona akcja sprzątania nie ochroni zupełnie 
ciągów komunikacyjnych przed bieżącymi za-
brudzeniami, takimi jak spadające liście. Trzeba 
się będzie więc od czasu do czasu ich pozby-
wać, by uniknąć np. wystąpienia odbarwień 
na betonie.

…na każdą pogodę
A w przypadku nadejścia mroźniejszych dni 
pamiętajmy, że do odladzania kostki brukowej 
nie powinno się używać soli, gdyż negatywnie 
wpływa ona na takie wyroby. Zdecydowanie 
mniej inwazyjnym środkiem jest chlorek ma-
gnezu. Sprawdzonym i niedrogim sposobem 
na samo zabezpieczenie oblodzonych ście-
żek jest po prostu posypanie ich piaskiem. 
Do odśnieżania powinniśmy natomiast stoso-
wać łopaty i szufle z tworzywa sztucznego. 
Ostre narzędzia mogą bowiem zostawić rysy 
na oczyszczanej powierzchni.

Przygotuj posesję… 
Niezależnie od długoterminowych prognoz, 
zawsze dobrze jest uwzględnić fakt, że aura 
ostatnich miesięcy roku odbiega od klimatu ty-
powego dla okresu wakacyjnego. Dlatego już 
wraz z nadejściem jesieni standardem są takie 
działania, jak przenoszenie do budynków me-
bli ogrodowych, parasoli i hamaków, zakrywa-
nie piaskownic, zabezpieczanie ewentualnych 
uszkodzeń elewacji, odpowiednie przygoto-
wywanie roślinności, a także zaopatrzenie się 
w zapasy drewna opałowego czy piasku do 
posypywania oblodzonych ścieżek, tarasów, 
schodów, podjazdów itp.  
To jednocześnie dobry moment na dokonanie 
okresowych czynności pielęgnacyjnych wspo-
mnianych wyżej nawierzchni. Przed nadejściem 
zimy wskazane jest dokładne przemycie ich 
wodą, najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej 
z końcówką rotacyjną, by uniknąć wypłukiwa-
nia fug. Przy poważniejszych plamach można 
użyć mieszanki wody i płynu do mycia naczyń, 
w proporcji 3:1. Warto zadbać o stan spoin, 
uzupełniając ewentualne ubytki fug z piasku czy 

Zorganizuj sobie czas na powietrzu
W dalszym ciągu trudno nam sobie wyobrazić 
listopadowe czy grudniowe popołudnia i wie-
czory spędzone np. przy grillu. Jeśli jednak za-
dbamy o pewne elementy wykończenia prze-
strzeni, możemy całkiem przyjemnie łączyć 
wypoczynek na kanapie w salonie z relaksem 
na powietrzu. Doskonałym kompromisem mię-
dzy tymi dwiema strefami jest odpowiednio za-
aranżowana altana. Wyposażona w zewnętrz-
ne grzejniki pozwoli cieszyć się unikatowym 
klimatem ogrodu, łagodząc jednocześnie od-
działywanie niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych. W krótkie zimowe dni bardzo cen-
nym udogodnieniem jest oświetlenie zewnętrze. 
Stosowane wzdłuż ścieżek, przy tarasie, w pod-
jeździe, w trawie, na elewacji i w wielu innych 
miejscach sprawia, że cała posesja nabiera nie-
zwykłego uroku, a do tego jej użytkowanie jest 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. Dodatkowo, at-
mosferę podgrzać mogą płomienie z przydo-
mowego paleniska, w którym przygotujemy so-
bie outdoorową, ciepłą kolację.
A jeśli nadal perspektywa czasu spędzone-
go na dworze przyprawia nas o gęsią skórkę, 
przygotujmy sobie zestaw zabaw ruchowych. 
W końcu każda pora roku jest dobra na aktyw-
ność na świeżym powietrzu.

Niezależnie od pory roku pamiętaj, że:
• Niektóre produkty wymagają impregnacji
• Pielęgnacja materiałów z betonu nie jest skomplikowana, ale powinna odbywać się regularnie
• Bardzo ważne jest usuwanie zabrudzeń zaraz po ich pojawieniu się
• Pielęgnacja kostek to także dbałość o fugi
• Zaglądajmy do kratek odwodnieniowych i innych ukrytych miejsc, w których mogą gromadzić się zabrudzenia
• Nawet najtrwalsze materiały budowlane mają granicę odporności na oddziaływanie niepożądanych czynników, np. mechanicznych, chemicz-

nych itp.
• Stosujmy się do zaleceń producentów – zarówno środków pielęgnacyjnych, jak i materiałów, do których je wykorzystujemy
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Odprowadzanie wody do gruntu to podstawa
Jednym z najpopularniejszych sposobów łączenia troski o przyrodę 
z praktyczną potrzebą posiadania odpowiednio utwardzonych podjazdów, 
miejsc parkingowych czy chodników, jest stosowanie kostek, które umożli-
wiają swobodny odpływ wody do gruntu. Najczęściej przybierają one for-
mę ażurową. W zależności od kształtu i sposobu układania mogą tworzyć 
kompozycje posiadające nawet powyżej 30% powierzchni przepuszczają-
cej wodę, zachowując jednocześnie niezbędną funkcjonalność i trwałość. 
Do dyspozycji mamy też proste, klasyczne formaty elementów pełnych, które 
dzięki specjalnej porowatej strukturze zapewniają bezproblemowy drenaż.

ZOBACZ AKTUALNE PROPOZYCJE KOSTEK:

A co zrobić, jeśli w danym miejscu nie chcemy układać materiałów z beto-
nu? Decydując się np. na aranżację bazującą na żwirze, warto wykorzystać 
do tego specjalną matę stabilizującą. Zapobiega ona przemieszczaniu się 
kruszywa, a jednocześnie zachowuje pełną wodoprzepuszczalność. Z ko-
lei dzięki tzw. kratce trawnikowej stworzymy wygodne utwardzenie podłoża, 
które można estetycznie wypełnić zarówno kruszywami, jak i trawą.

WIĘCEJ O MACIE I KRATCE:

Powierzchnie biologicznie czynne
Wspomniane wcześniej produkty ażurowe umożliwiają tworzenie niezwy-
kle pożądanych powierzchni biologicznie czynnych, które obok retencji 
wód opadowych zapewniają także naturalną wegetację roślin. Ten bardzo 
ważny element dbałości o środowisko wynika nie tylko z obecnych tren-
dów czy potrzeb, ale jest również usankcjonowany w przepisach prawa 
budowlanego.

Pamiętajmy też, że przy planowaniu aranżacji uwzględniającej harmonię 
między betonowymi konstrukcjami a roślinnością, możemy z powodzeniem 
korzystać z potencjału małej architektury ogrodowej. Do dyspozycji mamy 
bowiem zarówno gotowe bryły donic, jak i całą gamę bloczków czy pa-
lisad idealnych do tworzenia wypełnionych roślinnością kwietników i rabat.

ZOBACZ INSPIRUJĄCE BRYŁY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO:

Różne oblicza ekologii 

Segregujemy śmieci, oszczędzamy energię i wodę, przesiadamy się z samochodu na rower… Coraz czę-
ściej zauważamy też potencjał ekologicznych materiałów budowlanych, które kształtują nasze najbliższe 
otoczenie. Jak współczesne wyroby z betonu pomagają dbać o środowisko?

Kostka antysmogowa
Jakość naszego powietrza sprawia, że stoimy 
obecnie przed koniecznością podejmowania 
walki ze smogiem na rozmaitych frontach, także 
w ramach realizacji prac budowlanych. Bardzo 
pozytywnym przejawem tej walki jest stosowa-
nie, głównie na inwestycjach o charakterze pu-
blicznym, tak zwanych kostek antysmogowych.

Zalecane szczególnie w obszarach silnie zurba-
nizowanych, lokalizacjach z intensywnym ru-
chem samochodowym, wzmożonymi działania-
mi przemysłu oraz w strefach przemysłu rolnego, 
swoją wyjątkowość zawdzięczają zastosowa-
niu przy produkcji mieszanki betonowej ze spe-
cjalną recepturą cementu TioCem®. Bazująca 
na fotokatalitycznych właściwościach nano-
metrycznego dwutlenku tytanu TiO

2 wpływa 
ona korzystnie na redukcję tlenków azotu NOx 
w powietrzu. Do tego, z powodzeniem wyko-
rzystuje naturalne światło dzienne – dzięki pro-
mieniom UV oraz obecności wody opadowej, 
materiały zawierające TiO2 przyspieszają natu-
ralny proces utleniania, wzmagając szybki roz-
pad szkodliwych związków znajdujących się 
w powietrzu oraz zanieczyszczających po-
wierzchnię betonu (właściwości samoczyszczą-
ce). Opisane procesy są długotrwałe i stale od-
nawialne, a TiO2 nie ulega zużyciu. 

Dzięki dostępności rozmaitych formatów, ko-
lorów i kształtów kostkę antysmogową bardzo 
łatwo dopasować do stylistyki aranżowane-
go otoczenia. To znakomite połączenie spraw-
dzonego designu z innowacyjną ekologiczną 
technologią.

POZNAJ LEPIEJ KOSTKĘ ANTYSMOGOWĄ:

VERTIGO LUNGO
STREAM LINE

ECO
nowość
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Planujemy strefy wokół domu

Wśród noworocznych postanowień znalazło się miejsce na zmiany aranżacji posesji? Szykuje się rewolucja 
w ogrodzie? A może po prostu mamy w planach dalsze dopieszczanie naszego otoczenia? Niezależnie od 
skali planowanych modyfikacji, zawsze warto pamiętać o szczegółach wpływających na wygląd oraz funk-
cjonalność całej przestrzeni. Oto kilka przykładów takich detali.

Podjazdy
Podjazd należy na ogół do priorytetowych inwestycji wokół domu. Dbamy 
więc, by jego długość, szerokość oraz ewentualny kąt nachylenia zapew-
niały spokojne i bezpieczne manewrowanie naszym pojazdem. Wybieramy 
przy tym kostkę o grubości dostosowanej do przyszłych obciążeń, a przy 
bramie montujemy mechanizmy ułatwiające maksymalnie wjazd czy wyjazd 
z posesji. 

Co jeszcze wpływa na osiągnięcie optymalnego efektu?

• Ważne jest sprawdzenie nośności gruntu rodzimego
• Aby uniknąć zalania garażu, należy zapewnić odpowiednie odwod-

nienie pochyłego podjazdu (kratki odwadniające na górze i na dole)
• Poruszanie się i parkowanie zimą na takim (pochylonym) podjeździe 

ułatwią specjalne progi, np. w formie wystających w wybranych miej-
scach kostek

• Jeśli przewidujemy, że na naszą posesję będą wjeżdżać też ciężkie po-
jazdy (np. śmieciarki), uwzględnijmy to przy wyborze kostki i wykona-
niu podbudowy

• Pamiętajmy o konieczności użycia elementów obrzeżowych, które za-
pewnią stabilność nawierzchni, zwłaszcza w warunkach występowania 
większych obciążeń 

Taras
Duży lub mały, pod dachem lub pod chmurką, umeblowany lub mi-
nimalistycznie wykończony, podniesiony lub równo z gruntem. To 
tylko niektóre przykłady pokazujące, jak bardzo mogą różnić się 
poszczególne tarasy. Wpływ na ostateczny efekt wizualny ma nie-
jednokrotnie to, w jakim stopniu chcemy przenieść na ich powierzch-
nię klimat panujący w domu. 

Zawsze warto jednak stawiać na sprawdzone rozwiązania, 
uwzględniające specyfikę warunków zewnętrznych:

• Nawierzchnie z płyt ceramicznych - łatwo je dopasować do 
wyglądu podłogi i utrzymać w czystości, a do tego są bez-
pieczne dla użytkowników (antypoślizgowość), a przede 
wszystkim charakteryzują się wyjątkową odpornością na od-
działywanie niekorzystnych czynników 

• Ciekawą technologią montażu takich elementów jest układanie 
na wspornikach tarasowych. Jest szybka, prosta do wykonania, 
ułatwia ewentualne prace naprawcze i daje pod powierzchnią 
płyt bardzo przydatną przestrzeń do poprowadzenia np. kabli 
elektrycznych lub innych instalacji

Strefa relaksu
W zależności od wielkości dostępnej przestrzeni, wieku domowników oraz 
ich indywidualnych potrzeb, możemy na posesji tworzyć rozmaite strefy re-
laksu. Należą do nich place zabaw, outdoorowe kuchnie, przydomowe mini 
boiska, a coraz częściej także… baseny. 

Ich zagospodarowanie powinno w każdym przypadku uwzględniać nie tyl-
ko ciekawy pomysł, lecz także bezpieczeństwo użytkowania:

• Otoczenie basenu powinno być wykonane z materiałów antypoślizgowych
• Na placach zabaw unikajmy twardych i ostrych elementów 
• Trzymajmy się zaleceń producentów, szczególnie przy realizacji więk-

szych konstrukcji z elementów betonowych (piece, murki, zabezpie-
czenia skarp). Jeśli wykonujemy je bez fachowców, pytajmy u źródła 
o narzędzia, materiały i czynności niezbędne do prawidłowej realiza-
cji projektu

• Dobierajmy rośliny dopasowane do warunków klimatycz-
nych i glebowych, a także do wyglądu otoczenia, wielkości po-
sesji czy naszej wiedzy w zakresie późniejszego ich hodowania 

Przede wszystkim korzystajmy z potencjału dostępnych rozwiązań. 
Przykładowo, jeśli nie chcemy inwestować w oczko wodne, możemy wypeł-
nić wgłębienia w gruncie lub kwietniki specjalnym szkłem dekoracyjnym, two-
rząc w ten sposób bardzo estetyczne nawiązanie do wyglądu tafli wody.

PLANOWANIE CZAS ZACZĄĆ!

• Lampy najazdowe zapewniają niezbędne podświetlenie przestrze-
ni bez pomniejszania powierzchni użytkowej podjazdu, a czujniki ru-
chu sprawiają, że korzystanie z nich po zmroku jest bardzo komfortowe 

Ścieżki ogrodowe
A co z pieszymi ciągami komunikacyjnymi? Wytyczyliśmy trasy prowadzą-
ce do newralgicznych miejsc, zadbaliśmy o materiał nawierzchniowy łączą-
cy atrakcyjny design z trwałością i komfortem poruszania, chcemy zadbać 
o każdy detal...

Jakie rozwiązania mogą jeszcze być przydatne?

• Przy różnicach w wysokości terenu doskonałym łącznikiem dwóch róż-
nych płaszczyzn będzie konstrukcja złożona ze stopni schodowych 
i palisad

• Obok klasycznych rozwiązań obrzeżowych z betonu, przy alejkach 
ogrodowych możemy też stosować wygodne materiały z tworzywa 
(Libet Bord)

• Komfortowym zwieńczeniem alejki będą lampy stojące o strumieniu 
światła skierowanym w dół – oświetlą nawierzchnię, nie oślepiając przy 
tym użytkowników

QUARZITI 2.0

SUNDECK

VIA TRIO
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www.libet.pl

PROJEKT: JESIEŃ - koncepcja projektowa za 1 zł

Promocja

Zastanawiasz się, na co wydać ZŁOTÓWKĘ?

Zapytaj w punkcie Libet Platinium o jesienną PROMOCJĘ na usługę projektową.

Nasi projektanci przygotują indywidualną koncepcję układu nawierzchni dla Twojej posesji, 
a Ty zaoszczędzisz nawet do 1 199zł. 

Promocja trwa do 31 grudnia 2019 roku. 

Szczegóły na www.libet.pl

Gdzie jeszcze szukać praktycznych  
porad i ciekawych prezentacji? 

Są na wyciągnięcie ręki. Wejdź na stronę  
libet.pl i skorzystaj z łatwego dostępu  do 
swojej komfortowej strefy inspiracji, którą 
tworzą:

• Trendbook Libet
• Libet RozmowyNaTarasie na Facebooku
• Instagram Libet_sa
• Kanał YouTube LibetTV
• Aplikacja Libet Inspiracje
• Ogrody wystawowe Libet Platinium
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