
NOWOŚĆ

Płyty gresowe Aristoni
Nowoczesne, estetyczne.



Płyty Aristoni z linii Libet Ceramic to kwintesencja nowoczesności, zamknięta w estetycznej formie. Innowacyjny ma-
teriał zapewnia maksymalną wytrzymałość i użyteczność przy zaledwie 20 mm grubości. Dzięki innowacyjnej tech-
nologii produkcji i najnowocześniejszym materiałom, płyty Aristoni przez wiele lat wyglądają tak samo, są odporne 
na ścieranie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Łatwy i szybki montaż oraz brak potrzeby dodatkowej konser-
wacji sprawiają, że są one niezwykle praktyczne i funkcjonalne. Dzięki wyjątkowej uniwersalności wachlarz ich 
zastosowań jest niezwykle szeroki – od tarasów, przez baseny, schody, elewacje, a nawet podłogi we wnętrzach.

Płyty Aristoni dostępne są w dwóch rozmiarach – 60x60 cm oraz 90x90 cm. Kwadratowy kształt pozwala tworzyć 
nowoczesne, geometryczne i regularne kompozycje, które dobrze sprawdzą się zarówno na niewielkich, jak i roz-
ległych powierzchniach. Głęboka, wielowymiarowa kolorystyka nadaje całej aranżacji elegancji i wyjątkowego 
uroku. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dobrze się sprawdzają zarówno w aranżacji przestrzeni prywatnej, 
jak i publicznej.

Gresowe płyty Arisotni posiadają antypoślizogowy współczynnik R11 oraz szerokie możliwości montażu. Mogą 
być układane na wspornikach, w systemie elewacji wentylowanych lub klejone.

Płyty gresowe Aristoni

NOWOCZESNE, ESTETYCZNE



Nowoczesna technologia produkcji sprawia, że otrzymany 
materiał jest niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia, 
a przy tym wyjątkowo trwały. Płyty Aristoni są antypoślizgowe, 
mrozoodporne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, 
sól i działanie substancji chemicznych. Nie wymagają specjal-
nej pielęgnacji i konserwacji, są łatwe w utrzymaniu czystości, 
zachowując jednocześnie wysokie walory estetyczne przez 
długi czas.



Płyty gresowe AristoniLibet Ceramic / Aristoni / Corrente

O uniwersalności płyt Aristoni świadczą również szerokie 
możliwości i łatwość montażu. Elementy te mogą tworzyć na-
wierzchnie na trawie, żwirze czy piasku, mogą być montowane 
na specjalnych wspornikach czy przyklejane do twardych po-
wierzchni.



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

Płyty gresowe Dostępne formaty  

 60x60 Corrente  33  2 0,72 30 21,6  286 zł 351,78 zł

Waga opakowania Płyt w opakowaniu [m2]/opakowanieDostępne kolory [m2]/paletaOpakowań na Cena netto Cena brutto
palecie /[m2] /[m2]Aristoni [cm]

 90x90  44,28  1 0,81 18 14,58  386 zł  474,78 zł

[kg] [szt.]


