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Via trio

Kostki śrutowano 
– szczotkowane
z kolekcji Libet Decco Aspero

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAJĄ? 

JAK POWSTAJE EFEKT ASPERO?

DLACZEGO WARTO?

ASPERO W SKRÓCIE
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Metoda śrutowania polega na uderzaniu z bardzo dużą siłą 
w powierzchnię kostek kuleczkami śrutu ze stali nierdzewnej, 
które zmieniają strukturę betonu i odsłaniają naturalne 
kruszywa. Kolejny etap, czyli szczotkowanie, pozwala natomiast 

wygładzić i wyrównać elementy, przy jednoczesnym zachowaniu  
pożądanej porowatości ich faktury. Uzyskana w ten sposób 
charakterystyczna, chropowata nawierzchnia nadaje kostkom 
niepowtarzalny wygląd.

JAK POWSTAJE 
EFEKT ASPERO?

CZYM SIĘ 
WYRÓŻNIAJĄ?

Delikatna szorstkość 
powierzchni eksponująca 

naturalne kruszywa

Trzy praktyczne prostokątne 
formaty popularnych kostek 

Via Trio oraz Mini Trio 
o zróżnicowanych rozmiarach 

(największy element ma 
wymiary 45x18x8 cm)

Szeroka paleta dostępnych 
kolorów, w tym unikatowe 

melanże 

Sprawdzają się zarówno 
na ciągach pieszych, jak 
i w miejscach dla ruchu 

samochodowego
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Antypoślizgowość
Lekko chropowate powierzchnie skutecznie łączą niebanalny wygląd 
z właściwościami użytkowymi kostek

Estetyka  
i funkcjonalność

Dzięki procesowi szczotkowania powierzchnie te zachowują funkcjonalną 
gładkość, która daje spójny efekt estetyczny, a jednocześnie chroni 
użytkowników przed większymi otarciami przy ewentualnym kontakcie 
betonu ze skórą (łagodnie wykończona faktura)

Szerokie 
zastosowanie

Produkty sprawdzają się więc idealnie w intensywnie eksploatowanych 
miejscach (pasaże, deptaki, przydomowe ścieżki)

Unikatowość

Niebanalne zestawienie charakterystycznej faktury z szeroką paletą 
kolorów i odcieni pozwala realizować bardzo zindywidualizowane projekty 
nawierzchni, dostosowane do aranżacji otoczenia, aktualnych trendów czy 
osobistych preferencji mieszkańców

Odporność
Dzięki wysokim parametrom wytrzymałości kostek Via Trio i Mini 
Trio można je też stosować w przestrzeniach przeznaczonych dla ruchu 
samochodowego max do 11,5 t

Subtelna  
szorstkość

Sprzyja  niwelowaniu niekorzystnego efektu ewentualnych drobnych 
uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania

Komplementarność

Kostki Via Trio i Mini Trio występują także w kolekcjach Decco monocolor 
oraz Decco colormix – możemy więc korzystać z komplementarności 
formatów, tworząc atrakcyjne kompozycje poszczególnych grup 
produktowych

Uniwersalny  
design

W każdym przypadku, jako systemy trzech prostokątnych, dopasowanych 
do siebie elementów, zapewniają funkcjonalność oraz harmonijny, 
geometryczny układ realizowanych nawierzchni

Wysoka jakość
Elementy śrutowano-szczotkowane to połączenie najwyższej jakości 
surowców, nowoczesnych technologii produkcji oraz systemów ochrony 
powierzchni (ALS)

DLACZEGO 
WARTO?
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Produkty aspero to:

• Atrakcyjny efekt wizualny  
(inspirujące kolory, unikatowe faktury)

• Praktyczne formaty ( 3 prostokąty o wymiarach 45x18 cm, 
36x18 cm, 27x18 cm przy kostkach Via Trio oraz 21x9 cm, 
18x9 cm i 15x9 cm przy kostkach Mini Trio)

• Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

• Trwałość i odporność na oddziaływanie warunków 
zewnętrznych

• Szerokie zastosowanie (ścieżki, place, tarasy, podjazdy, parkingi)

W SKRÓCIE

www.libet.pl

www.e-otoczenie.pl

http://www.libet.pl
http://www.e-otoczenie.pl

