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K¹piel w basenie to nie tylko aktywny
relaks, wypoczynek, zabawa, ale

równie¿ poprawa ogólnej kondycji nasze-
go organizmu. P³ywanie to jedyny sport

równomiernie rozwijaj¹cy wszystkie gru-
py miêœni. Nie obci¹¿a stawów, jest ca³ko-
wicie bezpieczny. Polecany dla ka¿dego,
niezale¿nie od wieku.

Gdzie mo¿na umieœciæ
basen?
Do wyboru mamy dwa warianty:

ogrodowy basen na zewn¹trz budynku 1
lub kryty basen pod dachem 2. Basen
kryty buduje siê najczêœciej w piwnicy.
Decyzjê o jego budowie nale¿y podj¹æ na
etapie projektowania domu, by unikn¹æ
koniecznoœci póŸniejszego dostosowywa-
nia pomieszczenia i instalacji.

W basenie krytym trzeba zapewniæ
skuteczne odprowadzenie wilgoci, po-
wstaj¹cej na skutek parowania wody.
W pomieszczeniu, w którym siê on znaj-
duje, nale¿y kontrolowaæ w³aœciw¹ tem-
peraturê i wilgotnoœæ powietrza. By ogra-
niczyæ parowanie wody, powinno siê
utrzymywaæ temperaturê powietrza o ok.
2°C wy¿sz¹ od temperatury wody w base-
nie. Nale¿y równie¿ stosowaæ przykrycia
basenowe, ograniczaj¹ce parowanie. Naj-
lepiej jest w pomieszczeniu zainstalowaæ
klimatyzacjê lub zamontowaæ osuszacz
powietrza, wyposa¿ony w higrostat steru-
j¹cy jego prac¹. Niestety, osuszacz dzia³a
tylko miejscowo i nie zawsze skutecznie.

O w³aœciwym umiejscowieniu basenu
w ogrodzie decyduj¹ m.in. noœnoœæ grun-
tu, poziom wód gruntowych oraz rodzaj
gleby. Ze wzglêdu na koniecznoœæ pod³¹-
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W zabieganym œwiecie, po kilkunastogodzinnym
dniu pracy nie mamy ju¿ czasu ani si³y, by pojechaæ na

publiczn¹ p³ywalniê, nierzadko znajduj¹c¹ siê
na drugim koñcu miasta. Alternatyw¹ dla p³ywalni

miejskich s¹ prywatne baseny ogrodowe lub kryte,
zbudowane np. w piwnicy domu.

Agnieszka Hass

Prywatna

PŁYWALNIA

fot. Mira-Lux
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czenia instalacji wodnej i elektrycznej
najlepiej zbudowaæ basen jak najbli¿ej do-
mu. Miejsce to powinno byæ zaciszne, na-
s³onecznione, po³o¿one z dala od drzew
i wysokich krzewów, których liœcie lub
ig³y mog³yby zanieczyszczaæ wodê, oraz
os³oniête przed wzrokiem przechodniów
i s¹siadów. Basen nie powinien te¿ grani-
czyæ z trawnikiem, a jego otoczenie po-
winno byæ utwardzone i wykoñczone.

Kszta³t basenu jest spraw¹ indywidu-
aln¹. W zale¿noœci od wyobraŸni archi-
tekta lub inwestora mo¿e mieæ kszta³t
prosty geometryczny lub bardziej skom-
plikowany 3. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
wszelkie udziwnienia zwiêkszaj¹ koszty
wykonania i utrudniaj¹ p³ywanie.

Planuj¹c budowê basenu nale¿y
sprawdziæ, czy w miejscu, gdzie on po-
wstanie, nie ma instalacji podziemnych.
G³êbokoœæ zbiornika powinna bowiem
wynosiæ przynajmniej 1,5 m, a wiêc du-
¿o wiêcej ni¿ ta, na której prowadzi siê
instalacjê wodn¹, kable energetyczne
itp. Przeszkodê mog¹ równie¿ stanowiæ
korzenie du¿ych drzew rosn¹cych w po-
bli¿u.

Wybór konstrukcji
O rodzaju konstrukcji i wyposa¿eniu

basenu decyduje jego umiejscowienie,
funkcja (sportowa czy tylko rekreacyjna),
maksymalna liczba osób, które bêd¹ jed-
noczeœnie z niego korzystaæ, okres korzy- stania (basen „letni” czy ca³oroczny),

ewentualnie mo¿liwoœæ przeniesienia
w inne miejsce.
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1 Basen ogrodowy z drewnianym obrze¿em, pe³ni¹cym funkcjê podestu do opalania (fot. Folkpool)

2 Basen skimerowy w salonie to oryginalne rozwi¹zanie (fot. Aqua Plus Baseny K¹pielowe) 

Wiêkszoœæ basenów budowanych
w przydomowych ogrodach ma wymiary
ok. 4x8 m. S¹ one w zupe³noœci wystarcza-
j¹ce do rekreacyjnej k¹pieli rodzinnej. Du-
¿y basen jest wygodniejszy, ale korzyœci
z niego nie zawsze rekompensuj¹ wzrost
kosztów budowy i u¿ytkowania. Ustalaj¹c
wielkoœæ basenu nale¿y wzi¹æ pod uwagê
nie tylko lokalizacjê, ale tak¿e rzeczywiste
potrzeby. Je¿eli nie mamy szczególnych
upodobañ sportowych, d³ugoœæ basenu nie
musi przekraczaæ 8 m. Szerokoœæ zale¿y od
przewidywanej liczby osób korzystaj¹cych
z k¹pieli w tym samym czasie. Mo¿e wyno-
siæ od 2,5 m (jeden tor p³ywacki) do 8,5 m
(cztery tory). Gdy basen jest przeznaczony
do zabaw w wodzie, korzystaæ z niego mo-
¿e znacznie wiêcej osób. Do k¹pieli rekre-
acyjnej wystarcza g³êbokoœæ 1,5 m. Jest ona
optymalna ze wzglêdów ekonomicznych
i u¿ytkowych. Umo¿liwia rekreacjê i swo-
bodne p³ywanie. G³êbokoœæ wiêksza 1,6-
2 m jest niepo¿¹dana. Z jednej strony nie
pozwala na skoki z trampoliny (bo jest za
p³ytko), z drugiej nie nadaje siê ju¿ do za-
baw w wodzie (bo za g³êboko). Zwiêksza
tak¿e znacznie koszty u¿ytkowania, ponie-
wa¿ nawet przy mniejszym rozmiarze base-
nu jego pojemnoœæ jest du¿a. Je¿eli basen
ma byæ wyposa¿ony w trampolinê, g³êbsza
jego czêœæ powinna mieæ g³êbokoœæ co naj-
mniej 2,3 m. W pozosta³ej optymalna bê-
dzie g³êbokoœæ 1,5 m.

Wymiary basenu

3 Basen z rynn¹ przelewow¹ o nieregular-
nych kszta³tach (fot. Basen Pool Œwita)
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Najwa¿niejsza – niecka
Najwa¿niejszym elementem basenu

jest niecka 4. Mo¿e byæ ca³kowicie lub
czêœciowo zag³êbiona w gruncie albo wol-
no stoj¹ca. Mo¿e byæ wykonana ze stali,
z ¿ywicy poliestrowej wzmacnianej w³ók-
nem szklanym lub z ¿elbetu. Baseny
z blachy czy laminatu s¹ lekkie i mo¿na je
szybko zbudowaæ. Betonowe natomiast
wymagaj¹ wiêcej pracy, ale s¹ trwalsze.

Wybieraj¹c konstrukcjê, nale¿y braæ
pod uwagê nie tylko w³asne upodobania
i cenê, ale tak¿e rodzaj gruntu i g³êbokoœæ
wystêpowania wody gruntowej. Gdy znaj-
duje siê ona tu¿ pod powierzchni¹ terenu,
wykonanie basenu zag³êbionego w grun-
cie nie jest dobrym rozwi¹zaniem. Gdy
basen jest wype³niony wod¹, jego œciany
s¹ obci¹¿one od zewn¹trz parciem gruntu,
a od wewn¹trz parciem wody i obydwa
parcia siê równowa¿¹. Ale gdy jest on pu-
sty, zewnêtrzne parcie na œcianki nie jest
niczym równowa¿one. Niedostateczna
ich wytrzyma³oœæ mo¿e powodowaæ, ¿e
pod naporem gruntu przemieszcz¹ siê do
œrodka basenu. Je¿eli basen jest posado-
wiony na gruntach zwiêkszaj¹cych swoj¹
objetoœæ pod wp³ywem wody lub grun-
tach tzw. wysadzinowych, nale¿y te¿ za-
dbaæ o odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ jego
p³yty dennej. Zamarzaj¹ca woda, zamie-
niaj¹c siê w lód, powoduje zwiêkszenie
objêtoœci gruntu, który oddzia³uj¹c z du-
¿¹ si³¹ na p³ytê powoduje jej podniesienie.
Mo¿e to doprowadziæ do pêkania dna
i œcian. Z kolei w okresie wiosennym
grunt odmarza, a zmniejszanie jego objê-
toœci powoduje osiadanie dna. A przecie¿
basen musi byæ szczelny. Wyciekaj¹ca
z basenu wskutek nieszczelnoœci woda
mo¿e zagroziæ fundamentom znajduj¹ce-
go siê w pobli¿u budynku.

Baseny stacjonarne
� z ¿elbetow¹ nieck¹. Nieckê wylewa siê
w deskowaniu (tradycyjnym lub traco-
nym – ze styropianu b¹dŸ poliestru) albo
muruje z pustaków betonowych. Betono-
we œciany basenu zbroi siê kilkoma war-
stwami siatki mocowanej do rusztów, wy-
konanych z prêtów zbrojeniowych œred-
nicy 4,5-6 mm, natomiast pionowe otwo-
ry pustaków zbroi siê i zalewa betonem;
� z betonu pokrytego ceramik¹. Ze
wzglêdu na sw¹ trwa³oœæ takie baseny s¹
najbardziej popularne. Mog¹ mieæ dowol-
ne kszta³ty i rozmiary, a ceramikê mo¿na
dobraæ do kolorystyki otoczenia. Zbiorni-

ki tego typu trzeba opró¿niaæ na zimê.
Najwiêksz¹ ich wad¹ jest pracoch³onnoœæ
wykonania i wysoka cena (m.in. koszt ce-
ramiki i materia³ów pomocniczych);
� z blachy wyk³adanej foli¹ 5. Buduje
siê je z aluminiowych paneli, które uk³ada
siê na betonowym dnie i uszczelnia grub¹
foli¹. Konstrukcja takiego basenu jest pro-
sta, tania i trwa³a. W tego typu basenach
woda mo¿e zostaæ na zimê. Ich wad¹ jest
to, ¿e wymiary paneli ograniczaj¹ wielkoœæ
zbiornika. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ uszko-
dzenia folii;
� z gotowych elementów PVC wyk³ada-
nych foli¹. Wykonane t¹ metod¹ baseny
maj¹ trwa³oœæ mniejsz¹ ni¿ wymienione
wy¿ej, a ich koszt jest wysoki. Dlatego
spotyka siê je rzadziej. Jednak ze wzglêdu
na szybkoœæ monta¿u, a tak¿e mo¿liwoœæ
pozostawienia wody na zimê, s¹ rozwi¹za-
niem doœæ atrakcyjnym. Brak betonowej
wylewki upraszcza konstrukcjê i sprawia,

¿e taki zbiornik mo¿na wykonaæ z pomo-
c¹ kilku osób;
� z p³yt polipropylenowych. Wykonane
w technologii spawania dyfuzyjnego p³yt
polipropylenowych. Gotowe niecki mon-
tuje siê na betonowej p³ycie dennej.
Sztywna konstrukcja z p³yt zapewnia wy-
sok¹ trwa³oœæ, odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne i promieniowanie UV. Mog¹
mieæ dowolne kszta³ty i wymiary. S¹ lek-
kie, ³atwe w transporcie i monta¿u; 
� z betonu pokrytego laminatem. W ta-
kim basenie warstwa laminatu jest wyle-
wana na betonowy podk³ad. Tak jak
w przypadku betonu obk³adanego cera-
mik¹, tak i tu zbiornik mo¿e mieæ kszta³t
dowolny. Porównywalna jest równie¿
trwa³oœæ. Zalet¹ jest mo¿liwoœæ naprawy
pokrycia oraz pozostawiania wody na zi-
mê. Wad¹ jest wysoki koszt oraz koniecz-
noœæ wylewania betonowej niecki;
� z betonu pokrytego zbrojon¹ foli¹.
Rozwi¹zanie podobne do poprzedniego,
choæ o wiele tañsze. Basen tego typu tak-
¿e jest trwa³y, a woda mo¿e w nim pozo-
stawaæ na zimê. Do wad mo¿emy zaliczyæ
koniecznoœæ wykonania betonowej niecki
oraz utrudnione naprawy;
� z akrylu. Jest to najprostszy basen
ogrodowy. Te wiêksze przewozi siê w ele-
mentach i montuje u klienta w gotowym
ju¿ wykopie. Na podmok³ym gruncie zi-
m¹ mo¿e byæ jednak wypychany. Basen
akrylowy ma mniejsz¹ trwa³oœæ ni¿ base-
ny betonowe i dlatego jest technologi¹
niezbyt popularn¹;
� z ¿ywic poliestrowych lub epoksydo-
wych, z jakich siê korzysta m.in. przy bu-
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4 Niecki z p³yt polipropylenowych barwionych
w masie na kolor niebieski s¹ montowane
równie¿ wewn¹trz budynków (fot. Horn) 

5 Basen wykonany z blachy uszczelnionej foli¹ (fot. Inpool) 
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dowie jachtów. Taki basen ma ³atw¹ do
utrzymania w czystoœci g³adk¹ po-
wierzchniê, któr¹ wystarczy po spusz-
czeniu wody zmyæ detergentem. Ro-
zmiary basenów dochodz¹ nawet do
10 m, a ich konstrukcje mog¹ byæ prak-
tyczne i przemyœlane – wiele ma wypro-
filowane schodki i siedziska albo wnêki
do zamontowania dodatkowych urz¹-
dzeñ (np. filtrów). Najczêœciej wkopuje
siê je w ziemiê. Producenci oferuj¹ rów-
nie¿ takie, które mo¿na ustawiaæ na po-
wierzchni i obudowaæ np. drewnianym
podestem.

Baseny przenoœne
Alternatywê dla drogich basenów

tradycyjnych, których budowa rujnuje
ogród, stanowi¹ lekkie konstrukcje sk³a-

dane, formowane z laminatów lub na-
dmuchiwane. Ich zalet¹ s¹ wzglêdnie ni-
skie koszty zakupu i utrzymania oraz
mo¿liwoœæ z³o¿enia lub przeniesienia
ca³ego k¹pieliska w inne miejsce 6.
Wiele firm oferuje równie¿ baseny zbu-
dowane z gotowych elementów. Jest kil-
ka typów takich basenów. Od najprost-
szych i najtañszych, z folii, po du¿o
wiêksze tzw. baseny rozporowe, wolno
stoj¹ce, wyk³adane foli¹, a na zewn¹trz
umocnione szkieletem noœnym. Baseny
tak zwane szwedzkie lub panelowe, s¹
wykonane ze specjalnych paneli drew-

nianych wyk³adanych foli¹ i wkopane
w grunt. Przypominaj¹ „normalny” ba-
sen, który mo¿na jednak samodzielnie
zmontowaæ.

Obieg wody w basenie
Ze wzglêdu na technologiê obiegu

wody baseny mo¿na podzieliæ na: ski-
merowe i z rynn¹ przelewow¹. W base-
nie skimerowym lustro wody znajduje
siê ok. 15 cm poni¿ej obrze¿a. Woda po-
wierzchniowa jest odprowadzana przez
urz¹dzenie przelewowe zwane skime-
rem, denna zaœ – przez spust denny. Po
przefiltrowaniu i ogrzaniu wraca do ba-
senu przez wlotowe dysze œcienne. Na-
tomiast w basenie z rynn¹ przelewow¹
lustro wody znajduje siê na wysokoœci

obrze¿a. Nadmiar wody odprowadzany
jest przez rynny przelewowe po³¹czone
z rur¹ zbiorcz¹, która odprowadza wodê
do zbiornika przelewowego. St¹d, po
przefiltrowaniu, jest ona przez dysze
denne kierowana z powrotem do base-
nu. W domach jednorodzinnych insta-
luje siê najczêœciej baseny skimerowe.
Baseny z rynn¹ przelewow¹ zapewniaj¹
bardziej ekonomiczny obieg wody, dla-
tego s¹ stosowane g³ównie w basenach
publicznych.

Najw³aœciwsze s¹ rury, kszta³tki i dy-
sze z PVC lub stali nierdzewnej.

Przykrycia i zadaszenia
basenów
Ka¿dy basen – niezale¿nie od tego,

czy znajduje siê na œwie¿ym powietrzu,
czy jest to basen kryty – nale¿y nakrywaæ
plandek¹ ochronn¹ lub innym rodzajem
pokrywy. Os³ony te chroni¹ baseny przed
przedostawaniem siê do wody zanieczysz-
czeñ, zapobiegaj¹ stratom ciep³a, u³atwia-
j¹ nagrzewanie siê wody, zmniejszaj¹ pa-
rowanie oraz zabezpieczaj¹ przed wypad-
kami. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy
w okolicach basenu bawi¹ siê ma³e dzieci.
Dobrym rozwi¹zaniem jest specjalne
urz¹dzenie p³ywaj¹ce, w³¹czaj¹ce alarm,
kiedy w basenie znajdzie siê przedmiot
o ciê¿arze powy¿ej 4-5 kg. Kiedy ma³e
dziecko (roczny, chodz¹cy ju¿ maluch
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6 Basen z grubej folii mo¿na dowolnie prze-
stawiaæ, a po zakoñczonym sezonie z³o¿yæ
i schowaæ np. do gara¿u
(fot. Delfin Baseny Rekreacyjne)

Należy pamiętać, by instalacja basenowa została wykona−
na z materiałów odpornych na korozję

REKLAMA
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œrednio wa¿y ok. 10 kg) bawi¹ce siê
w ogrodzie nagle wpadnie do basenu, jego
opiekun natychmiast zostanie zaalarmo-
wany.

Producenci proponuj¹ przykrycia wy-
konane z ró¿nych materia³ów. Odpowied-
nio do pory roku basen ogrodowy mo¿na
przykryæ inn¹ przes³on¹: latem foli¹ 7,
która chroni przed stratami ciep³a w no-
cy, na zimê mocn¹ tkanin¹ gumowan¹. Tê
tkaninê mocuje siê na obrze¿u basenu,
tak by nie dotyka³a wody. Pokrywy naj-
czêœciej wykonuje siê z b¹belkowej folii

polietylenowej,  pianki lub  siatki. Mog¹
byæ typu ¿aluzjowego lub segmentowe
przesuwane, z napêdem rêcznym albo au-
tomatycznym, sterowane pilotem. Zada-
szenie w po³¹czeniu z bezpoœrednim pod-
grzewaniem wody basenowej umo¿liwia
korzystanie z k¹pieli w basenie odkrytym
nie tylko latem, ale tak¿e jesieni¹ i wio-
sn¹. Wystêpuje w nich tzw. efekt szklar-
niowy: przestrzeñ miêdzy zwierciad³em
wody i przykryciem dzia³a jak izolator.
Zadaszenia  basenów wykonuje siê naj-
czêœciej z jednorodnych lub komorowych

p³yt z poliwêglanu 8, montowanych na
konstrukcji wsporczej z profili aluminio-
wych lub grubej, czêœciowo zbrojonej folii
PVC 9. Os³ony takie mog¹ mieæ dowolne
wymiary i kszta³t np. kopu³y, ostros³upa,
po³ówki walca. Pozwalaj¹ zaoszczêdziæ
nawet 60% kosztów ogrzewania i czysz-
czenia wody. Konstrukcja zadaszenia mo-
¿e byæ równie¿ zbudowana z przesuw-
nych segmentów (na prowadnicach lub
na gumowych kó³kach), które przy otwie-
raniu przykrycia chowaj¹ siê jeden w dru-
gi -. Szczelnoœæ zadaszenia zapewniaj¹
gumowe uszczelki miêdzy segmentami.
By w trakcie wchodzenia do basenu nie
przesuwaæ du¿ego fragmentu os³ony,
w jednej z jej œcianek mo¿na zamontowaæ
drzwi, a latem ca³¹ konstrukcjê, która nie
jest przytwierdzona na sta³e, przesun¹æ
poza obrys basenu.

Stosowanie pokryw basenowych jest
równie¿ konieczne w basenach krytych,
zbudowanych np. w piwnicy. Woda paru-
j¹ca z basenu powoduje znaczne zwiêk-
szenie wilgotnoœci powietrza. Mo¿e to
prowadziæ do wykraplania pary wodnej
i gromadzenia siê nadmiaru wilgoci w po-
mieszczeniu.

Czysta woda
Woda w basenie powinna odpowiadaæ

wymaganiom dla wody pitnej. By spe³nia-
³a te warunki, musi byæ w sposób ci¹g³y
poddawana uzdatnianiu mechanicznemu
i chemicznemu.

Uzdatnianie mechaniczne. W base-
nach stosuje siê filtry mechaniczne za-
trzymuj¹ce osady i zanieczyszczenia: pia-
skowe, ¿wirowe, ¿wirowo-antracytowe.
Filtry te wyposa¿one s¹ w manometr
wskazuj¹cy stopieñ zanieczyszczenia z³o-
¿a. Gdy zostanie przekroczona okreœlona
wartoœæ, filtr nale¿y przep³ukaæ. W ma-
³ych basenach domowych stosuje siê te¿
wymienne wk³ady filtracyjne z siatki sta-
lowej, poliestrowej lub polietylenowej.
Niestety, trzeba je czêsto wymieniaæ. Naj-
czêœciej stosuje siê urz¹dzenia pozwalaj¹-
ce na cztero- do szeœciokrotn¹ wymianê
wody w basenie w ci¹gu doby. Aby w ba-
senie o pojemnoœci 48 m3 (4x8x1,5 m) na-
st¹pi³a szeœciokrotna wymiana, w ci¹gu
doby trzeba przet³oczyæ 288 m3 wody,
czyli 12 m3 wody w ci¹gu godziny. Tak¹
wydajnoœæ powinny mieæ pompa i filtr za-
instalowany w tym basenie.

Uzdatnianie chemiczne, preparaty
dezynfekuj¹ce. Posiadanie basenu zobo-
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8 Zadaszenia wykonane z przezroczystych p³yt z poliwêglanu zapobiegaj¹ skraplaniu siê pary
wodnej i nie ograniczaj¹ dostêpu promieni s³onecznych (fot. Alutherm) 

7 Basen ogrodowy przykrywany foli¹ (fot. Polder Technika Basenowa)
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wi¹zuje do zakupu wielu akcesoriów, urz¹-
dzeñ dodatkowych i preparatów czyszcz¹-
cych. By p³ywanie by³o przyjemnoœci¹,
niecka basenu wymaga okresowego czysz-
czenia, a woda – uzdatniania. Dlatego nie-
zbêdne s¹ urz¹dzenia i preparaty dezynfe-
kuj¹ce, poprawiaj¹ce odczyn pH i zapobie-
gaj¹ce rozwojowi glonów. W basenach do-
mowych najczêœciej stosuje siê dezynfekcjê
chlorem ³¹czon¹ (chlor i ozon, chlor i pro-
mienie UV) lub – rzadziej – bezchlorow¹
(promieniami UV, ozonem, bromem, jo-
dem, tlenem aktywnym). Preparaty musz¹
byæ dodawane w sposób ci¹g³y, by zapew-
niæ ich sta³e stê¿enie. Dozowanie mo¿e byæ
rêczne lub automatyczne. Najczêœciej pre-
paraty te wystêpuj¹ w postaci p³ynów lub
granulatów przeznaczonych do rozpusz-
czenia w wodzie.

Metod¹ inn¹ ni¿ dodawanie goto-
wych preparatów, jest wytwarzanie chloru
przez elektrolizê soli kuchennej (NaCl).
Do wody basenowej dodaje siê sól i prze-
puszcza tê wodê przez urz¹dzenie, w któ-
rym s¹ zainstalowane elektrody. Tam, na
skutek rozk³adu soli, wytwarza siê chlor.
Jest to metoda tañsza ni¿ ci¹g³e dozowa-
nie zwi¹zków chloru. Ozonowanie, choæ
bardzo skuteczne, ze wzglêdu na wysokie
koszty inwestycyjne, w prywatnych base-
nach stosuje siê rzadko. 

Bardzo wa¿ne jest równie¿ utrzymy-
wanie w³aœciwego, zasadowego odczynu
pH (ok. 7,2-7,6) wody w basenie. Woda
o ni¿szej wartoœci pH mo¿e powodowaæ
podra¿nienia oczu i skóry oraz rdzewie-
nie konstrukcji metalowych. Natomiast
w wodzie o wy¿szym pH wytr¹caj¹ siê
zwi¹zki wapnia.

Do kontrolowania w³aœciwoœci che-
micznych i jakoœci wody s³u¿¹ specjalne

testery, pozwalaj¹ce mierzyæ zawartoœæ
wolnego chloru i wartoœæ pH.

Konserwacja i czyszczenie
Ka¿dy basen wymaga okresowego

czyszczenia i konserwacji. W tym celu na-
le¿y kupiæ odpowiednie akcesoria. Zale¿-
nie od zasobnoœci portfela mo¿emy wy-
bieraæ od zwyk³ych rêcznych szczotek po
skomplikowane urz¹dzenia automatycz-
ne. Podstawowymi przyrz¹dami, potrzeb-
nymi w ka¿dym basenie ogrodowym, s¹
podbieraki do liœci i innych du¿ych za-
nieczyszczeñ. Najczêœciej s¹ wykonane
z lekkich materia³ów i umocowane na
d³ugiej rurze teleskopowej. Mog¹ byæ wy-
posa¿one w skrobaki, u³atwiaj¹ce usuwa-
nie zanieczyszczeñ z dna basenu. Je¿eli
jest on wyposa¿ony w specjalne gniazdo
przy³¹czeniowe, mo¿emy kupiæ zestaw do
odkurzania rêcznego. Sk³ada siê on z tele-
skopowej rury, przewodu i szczotki ss¹cej
oraz filtru, przez który przechodzi zanie-
czyszczona woda (i nastêpnie wraca do
basenu). Rozwi¹zaniem dro¿szym, ale
wartym polecenia, jest odkurzacz samo-
bie¿ny, sterowany mikroprocesorem lub
pilotem. JeŸdzi po dnie i œciankach base-
nu, zbieraj¹c wszystkie napotkane zanie-
czyszczenia.

Podgrzewanie wody
Je¿eli z basenu ogrodowego korzy-

stamy tylko latem, wystarcza ogrzewa-
nie wody promieniami s³onecznymi.
Ale jeœli chcemy w nim p³ywaæ równie¿
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9 Oryginalne zadaszenie basenu w kszta³cie balonu (fot. Wodex)

- Przesuwne systemy zadaszeñ zabezpiecza-
j¹ wodê w basenie przed zanieczyszczeniami
i wych³odzeniem (fot. Alutherm) 

Woda w basenie prywatnym jest czê-
œciowo wymieniana w sposób naturalny
podczas jego u¿ytkowania: przez parowa-
nie i rozchlapywanie wody. Po przerwie zi-
mowej baseny ogrodowe nale¿y uzupe³niæ
œwie¿¹ wod¹. Ca³kowita wymiana jest zale-
cana raz na dwa lub trzy lata. Do tego celu
mo¿na u¿yæ pompy zatapialnej lub wyko-
rzystaæ spust denny w niecce.

Wymiana wody

Stosownie do zasobnoœci portfela ba-
sen mo¿e byæ wyposa¿ony w wiele atrak-
cji. Mo¿e to np. byæ przeciwpr¹d, tzw. fa-
la. Umo¿liwia on p³ywanie „w miejscu”
na d³ugich dystansach, nawet jeœli basen
jest niewielki. Do wyboru mamy równie¿
podwodne gejzery, prysznice szeroko-
strumieniowe, grzyby wodne, kaskady,
fontanny i wodospady. Mo¿emy te¿ za-
mówiæ urz¹dzenia do hydromasa¿u den-
nego lub œciennego, bicze wodne, oœwie-
tlenie basenu podœwietlaj¹ce lustro wody
od spodu, schodki i pomosty do opalania.
Mo¿na te¿ zainstalowaæ zje¿d¿alniê lub
trampolinê – wymaga to miejscowego po-
g³êbienia basenu. Basen dla dzieci mo¿na
wyposa¿yæ w mechanizm samoczynnie
podnosz¹cy œciankê zale¿nie od poziomu
lustra wody.

Atrakcje basenowe
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podczas ch³odnych pór roku, woda mu-
si byæ podgrzewana dodatkowo. To sa-
mo dotyczy basenów krytych, w których
woda przez ca³y rok powinna mieæ sta³¹
temperaturê miêdzy 23 a 28°C. Najczê-
œciej stosuje siê przep³ywowe grza³ki
elektryczne ze stali szlachetnej. Wypo-
sa¿one s¹ w termostat, pozwalaj¹cy usta-
wiæ temperaturê 10-55°C, zabezpiecza-

j¹cy grza³kê przed przegrzaniem i wy³¹-
czaj¹cy j¹ przy braku wody. Moc grza³ki
zale¿y od wielkoœci basenu. Najczêœciej
mieœci siê w przedziale 3-18 kW. Do ta-
kiej instalacji niezbêdne jest zasilanie
trójfazowe. Powinno byæ zabezpieczone
ró¿nicowo-pr¹dowym wy³¹cznikiem prze-
ciwpora¿eniowym. Ogrzewanie elek-
tryczne jest rozwi¹zaniem doœæ kosztow-
nym w u¿ytkowaniu. Poleca siê je przy
basenach odkrytych, do szybkiego na-
grzania wody.

Alternatyw¹ s¹ wymienniki ciep³a.
Je¿eli dom ogrzewamy przy u¿yciu kot³a
gazowego lub olejowego z nadmiarem
mocy, takie rozwi¹zanie mo¿e byæ najko-
rzystniejsze. Wymienniki ciep³a, ze stali
szlachetnej lub ocynkowanej, s¹ przysto-
sowane do pracy w systemach grzewczych
niskotemperaturowych (temp. zasilania
50°C, temp. powrotu 40°C) lub wysoko-
temperaturowych (temp. zasilania 80°C,
temp. powrotu 70°C). Mog¹ byæ zasilane
jedno- lub trójfazowo. Oprócz wymienni-
ka w sk³ad zestawu wchodzi pompa obie-
gowa oraz zasobnik sterowany elektro-
nicznie. To rozwi¹zanie jest du¿o tañsze.
Daje efekt szybszy, bo moc wymiennika
jest wiêksza.

Trzecia mo¿liwoœæ to basenowe sys-
temy solarne. Na najbardziej nas³o-
necznionej czêœci dachu domu lub na
ziemi w pobli¿u basenu, najczêœciej od
strony po³udniowej, umieszcza siê ko-
lektory s³oneczne. Wt³acza siê do nich
wodê basenow¹. Kr¹¿¹c, nagrzewa siê
ona, po czym wraca do basenu. Taki sys-
tem ogrzewania pozwala podnieœæ tem-
peraturê wody w basenie o ok. 8°C.
Koszty u¿ytkowania s¹ niewielkie. Bar-
dzo kosztowne natomiast s¹ sam system
i jego monta¿.

Podgrzewaj¹c wodê w basenie ogro-
dowym, mo¿emy o dwa miesi¹ce przed³u-
¿yæ sezon k¹pielowy.

Zabezpieczenie basenu
ogrodowego przed zim¹
Przed nadchodz¹c¹ zim¹ nale¿y spu-

œciæ wodê z urz¹dzeñ pompy, filtra oraz
instalacji basenu. Nie nale¿y natomiast
spuszczaæ wody z basenu. Chroni ona
nieckê przed parciem gruntu, który pod-
czas mrozów wywiera zwiêkszony nacisk
na konstrukcjê basenu. Poziom lustra na-
le¿y obni¿yæ do poziomu skimera, dodaæ
specjalne preparaty chemiczne i przykryæ
basen, choæby plandek¹.                             �
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Zbudowanie basenu to zwykle 60%
kosztów ca³ej inwestycji. Pozosta³e 40% to
cena urz¹dzeñ i akcesoriów do czyszczenia
wody, preparatów dezynfekuj¹cych oraz
koszty oœwietlenia, ogrzewania i wielu base-
nowych atrakcji, takich jak kaskady, fontan-
ny jak te¿ koszty zakupu i monta¿u przes³o-
ny basenu. Porównuj¹c oferty cenowe ró¿-
nych firm nale¿y zwracaæ uwagê na koszt
nie tylko wybudowania niecki, ale równie¿
niezbêdnego wyposa¿enia: rur doprowadza-
j¹cych wodê, filtrów, urz¹dzeñ do podgrze-
wania wody. Istotne jest, gdzie bêdzie
umieszczona ca³a instalacja z pomp¹ i filtra-
mi – czy w oddzielnym budynku „technicz-
nym”, czy w domu (np. w piwnicy) – oraz,
czy zdecydujemy siê na wybudowanie wo-
kó³ basenu tzw. obejœcia; jest to rozwi¹zanie
wygodne, poniewa¿ w razie awarii pozwala
na dostêp do basenu z ka¿dej strony, bez ko-
niecznoœci rozkopywania ziemi dooko³a
i demonta¿u fragmentów niecki. Niestety,
mo¿e znacznie zwiêkszyæ koszty.

Im wiêkszy basen tym wiêksze koszty,
i to nie tylko wybudowania, ale te¿ utrzy-
mania – wodê trzeba przecie¿ oczyszczaæ,
dezynfekowaæ, filtrowaæ i podgrzewaæ. 

Gdy nie mamy miejsca na zainstalowa-
nie prawdziwego basenu, lub nie dysponu-
jemy wystarczaj¹cymi œrodkami na ten cel,
alternatyw¹ mo¿e byæ minibasen z hydro-
masa¿em !.

! Minibasen z hydromasa¿em to ekono-
miczna wersja domowej p³ywalni
(fot. Delfin Baseny Rekreacyjne) 

Info Rynek

Firmy:
ABG – Technologie Basenowe

(42) 681 34 66 www.basen.pl
ALUTHERM

(61) 828 14 44 www.alutherm.com.pl
API

(22) 792 13 93 www.api-baseny.com.pl
AQUA PLUS Baseny K¹pielowe

(22) 613 59 68 www.aquaplus.pl
ASTRAL POOL POLSKA

(71) 360 49 31 www.astralpool.pl
BASEN POOL ŒWITA

(61) 817 84 91 www.basenpool.com.pl
BUDMECH (z³¹czki)

(22) 841 52 12 www.budmech.com.pl
DELFIN Baseny Rekreacyjne

(58) 552 09 51 www.delfin.ima.pl
DELFIN – Technika Basenowa

(12) 425 20 76 www.baseny.pl
DC ENGENEERING

(12) 632 93 65 www.dcebaseny.pl
FOLKPOOL POLSKA

(22) 424 75 25 www.folkpool.pl
FUNAM

(71) 364 37 57 www.funam.pl
HORN

(42) 277 12 88 www.horn.com.pl
HYDROOGRÓD (osprzêt do basenów)

(22) 667 75 35 www.hydroogrod.com.pl
INPOOL

(22) 648 13 70 www.baseny.inpool.com.pl
INSTAL-BASEN

(42) 645 78 58 www.instalbasen.com.pl
JUEX GARDEN

(42) 671 36 16 www.juex-garden.com.pl
KOMPLEKS

(74) 841 55 19 www.spa.kompleks.pl
MINIBASENY.PL

0 801 333 700 www.minibaseny.pl
MIRA-LUX INTERNATIONAL

(22) 622 80 19 www. miralux.pl
NTW

(22) 781 65 34 www.ntw.com.pl
OMNIBUS (wyposa¿enie dodatkowe)

(22) 677 37 83 www.omnibus.waw.pl
POLDER TECHNIKA BASENOWA

(12) 256 43 80 www.polder.pl
ROB-INSTAL

(42) 712 55 40 www.rob-instal.com.pl
TWS

(22) 863 54 87 www.tws.com.pl
WODEX

(22) 543 03 42 www.wodex.pl

Co, za ile:
Niecka basenu z polipropylenu o wymiarach 8,8x2,8 m
kosztuje 15 300 z³. Cena wyposa¿enia standardowego
wynosi 13 200 z³, co daje ³¹czny koszt w wysokoœci
28 500 z³. W sk³ad wyposa¿enia podstawowego wcho-
dz¹: skimer z tworzywa ABS, dysze nap³ywowe, lampy
halogenowe, uk³ad filtruj¹cy, orurowanie z PVC, kom-
pletna instalacja elektryczna, odkurzacz  rêczny z tele-
skopem i wê¿em ss¹cym, czterostopniowa drabinka,
automatyka.
Ceny dodatkowych elementów:
– przeciwpr¹d dwudyszowy, zawieszany 15 000 z³;
– tytanowy wymiennik ciep³a do ogrzewania wody

w basenie o mocy 40 kW 2900 z³;
– elektryczny podgrzewacz wody (12 kW) 3300 z³;
– przykrycie basenu z b¹belkowej folii

z polietylenu 1100 z³;
– rolka zwijaj¹ca 1080 z³;
– zadaszenie z p³yt z poliwêglanu 16 000 z³;
– urz¹dzenie do dezynfekcji wody za pomoc¹

chloru lub aktywnego tlenu 11 000 z³;
– rynna przelewowa z p³yt z polipropylenu gruboœci

15 mm i z kratk¹ zabezpieczaj¹c¹ 500 z³/m.b.;
– odkurzacz pó³automatyczny z w³asn¹ pomp¹

i workiem filtruj¹cym 3600 z³;
– automatyczny robot czyszcz¹cy, sterowany

elektronicznie, poruszaj¹cy siê po dnie
i œcianach basenu 9200 z³;

– osuszacz powietrza do basenów krytych 15 500 z³.
Wykonanie prac ziemnych 10 000 z³.
Podajemy ceny brutto.

Ach, te koszty
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