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Płyty tarasowe Tierra
 Elegancja w południowym klimacie. 



Taras to doskonałe miejsce na oderwanie się chociaż na chwilę od rzeczywistości, wsłuchanie w głos natury, praw-
dziwy relaks. W ciepłe, słoneczne dni spędzamy na tarasie wiele czasu – staje się niemal letnim domem. To tu od-
poczywamy, bawimy się i biesiadujemy zarówno w gronie rodziny, jak również znajomych i przyjaciół. Śniadanie 
czy popołudniowa kawa zupełnie inaczej smakują, gdy możemy delektować się nimi właśnie na tarasie – pośród 
ogrodowej zieleni, delikatnych podmuchów ciepłego wiatru, słuchając śpiewu ptaków. Nie dziwi więc, że do jego 
wyglądu przywiązujemy niewiele mniejszą uwagę, niż do wykończenia i wystroju domowych wnętrz.

Płyty tarasowe Tierra z linii Libet Impressio to doskonałe połączenie elegancji ubranej w dwa odcienie szarości oraz 
ciekawej faktury, przywodzącej na myśl naturalny kamień. Całość tworzy niezwykle wysmakowaną kompozycję 
utrzymaną w południowym klimacie. Zdecydowana, chłodna kolorystyka została podkreślona delikatnym reflek-
sem. Dzięki temu taras wykonany z płyt Tierra zyskuje magiczną świetlistość – intrygująco prezentuje się zarówno 
w promieniach słońca, jak i w świetle księżyca, a delikatna struktura łupka dodaje nawierzchni naturalności.

Płyty tarasowe Tierra

Specjalna powłoka impregnuje i zabezpiecza powierzchnię płyt, chroniąc ją przed zabrudzeniami i przebarwieniami. 
Płyty są łatwe do utrzymania czystości – w przypadku pojawienia się zabrudzeń, np. z napojów, kwiatów czy liści, 
wystarczy woda i delikatny środek czyszczący, aby odzyskały estetyczny wygląd.



Dzięki swojej naturalnej fakturze płyty tarasowe Tierra pięknie 
wkomponowują się w aranżacje utrzymane w stylu rustykalnym 
i klasycznym. Eleganckie szarości natomiast świetnie podkreślą 
bardziej nowoczesne kompozycje. 

Dwa rozmiary płyt pomogą wyczarować zróżnicowane na-
wierzchnie. Fazowane krawędzie nadają jej wizualnej mięk-
kości, delikatności i subtelności, wpływając jednocześnie na 
praktyczne aspekty tego rozwiązania. Płyty Tierra są impregno-
wane już na etapie produkcji – nowoczesna powłoka sprawia, 
że utrzymanie ich w czystości jest niezwykle łatwe. Dzięki temu 
stanowią one estetyczną ozdobę tarasu przez wiele lat.

Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo użyt-
kowania.



Nawierzchnia tarasu, jako pełnoprawny element aranżacji 
przestrzeni, powinna korespondować ze stylistyką budynku 
i płynnie wpisywać się w aranżację ogrodu. Ciekawie zaprojek-
towany wzór oraz dobrze dobrana kolorystyka potrafią udanie 
uwypuklić walory otoczenia. Estetyczny taras, spełniający na-
sze oczekiwania i potrzeby, to podstawa udanego relaksu. 
Z nowymi płytami Tierra uzyskamy ten efekt bez najmniejszego 
problemu.

Płyty tarasowe Tierra

jasnoszary

antracytowy



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

Produkt sprzedawany wyłącznie na paletach euro. Koszt bezzwrotnej palety euro to 25 zł netto/szt.

Płyty tarasowe  Dostępne formaty  Cena netto Cena brutto 

 40x40x4,4  jasnoszary
169 zł 207,87 zł

Dostępne kolory
Tierra [cm] /[m2] /[m2]

 60x40x4,4  antracytowy


