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Relaks w wodzie

Basen k¹pielowy mo¿e byæ zbudowany na zewn¹trz budynku (basen ogrodowy) 
lub pod dachem (basen kryty). Ze wzglêdu na pod³¹czenie instalacji wodnej 
i elektrycznej, najlepiej umieœciæ basen ogrodowy jak najbli¿ej domu, w miejscu
nas³onecznionym, os³oniêtym przed wzrokiem przechodniów i s¹siadów. 
Wybór rodzaju i wielkoœci basenu oraz jego wyposa¿enia zale¿y od: dostêpnego 

miejsca, funkcji basenu 
(do p³ywania, czy 
do zabaw dla dzieci), 
maksymalnej liczby
osób, które bêd¹ 
jednoczeœnie z niego
korzystaæ, okresu
korzystania z basenu
(tylko lato czy tak¿e
inne pory roku) oraz
mo¿liwoœci ewentual-
nego przeniesienia
basenu w inne miejsce. 

Podstawowym elementem basenu jest niecka, która mo¿e byæ zag³êbiona w gruncie
(ca³kowicie lub czêœciowo) albo wolno stoj¹ca. 

Z czego zbudowany jest basen? 

Przed wykonaniem basenu nale¿y poznaæ rodzaj gruntu i g³êbokoœæ wystêpowania
wody gruntowej. W przypadku, gdy woda gruntowa wystêpuje tu¿ pod powierzchni¹
terenu, wykonanie basenu zag³êbionego w gruncie mo¿e siê okazaæ niemo¿liwe. 
Œciany basenu zag³êbionego w gruncie s¹ obci¹¿one od zewn¹trz parciem gruntu, 
a od wewn¹trz parciem wody, któr¹ nape³niony jest basen. Pusty basen musi 
wytrzymaæ parcie gruntu na jego œcianki. Niedostateczna wytrzyma³oœæ œcian przy
pustym basenie mo¿e powodowaæ ich przemieszczenia do œrodka pod naporem gruntu.
Je¿eli basen jest posadowiony na gruntach pêczniej¹cych pod wp³ywem wody lub
wysadzinowych (wszystkie grunty organiczne oraz takie, które zawieraj¹ wiêcej 
ni¿ 10% cz¹stek o œrednicy mniejszej ni¿ 0,02 mm), to nale¿y te¿ zadbaæ 
o odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ p³yty dennej basenu. Zamarzaj¹ca woda gruntowa,
zamieniaj¹c siê w lód, powoduje zwiêkszenie objêtoœci gruntu, który oddzia³uj¹c 
z du¿¹ si³¹ na p³ytê powoduje jej podniesienie, co mo¿e doprowadziæ do pêkania dna 
i œcian. Z kolei w okresie wiosennym grunt odmarza, a zmniejszanie jego objêtoœci
powoduje osiadanie dna. Basen musi byæ szczelny. Woda wyciekaj¹ca z basenu 
wskutek nieszczelnoœci mo¿e zagroziæ fundamentom budynku. 

Jakie ograniczenia 
narzuca rodzaj gruntu?

Zgodnie z Prawem budowlanym, basen 
o powierzchni do 30 m2, nie wymaga pozwo-
lenia na budowê. Trzeba go jedynie zg³osiæ 
do odpowiedniego urzêdu, np. starostwa.

Kiedy konieczne 
pozwolenie
na budowê? 

Któ¿ z nas nie marzy 

o prywatnym basenie?

Choæ nadal nie jest to 

tania inwestycja to warto 

o niej pomyœleæ. 

Gdzie ulokowaæ basen?

O basenie warto pomyśleć już 
na etapie projektowania domu.  
Może się okazać, że niewielka zmiana
w jego usytuowaniu stworzy zaciszne 

i dyskretne miejsce, idealne pod przyszły
basen. Wczesna decyzja 
o budowie basenu jest szczególnie ważna
wtedy, gdy chcemy mieć kryty basen.
Unikniemy wówczas dodatkowych
kosztów związanych z adaptacją instalacji
do potrzeb basenu i wybudowaniem 
oddzielnego pomieszczenia basenowego 
i technicznego. Może też się okazać, 
że warto zainwestować w instalację 
solarną, podgrzewającą wodę 
na potrzeby c.w.u. i instalacji 
basenowej lub w centralę rekuperacyjną 
z odzyskiem ciepła, która zapewni 
tańszą wentylację zarówno na potrzeby
domu jak i basenu. 

Na jakim etapie
budowania domu
nale¿y pomyœleæ 
o basenie? 

Basen kkryty nnajczêœciej bbuduje ssiê ww ppomieszczeniu pprzylegaj¹cym ddo ddomu llub ww ppiwnicy

(fot. PPOLDER)
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M.in. do tego celu s³u¿¹ pokrywy i zadaszenia basenowe. Zapobiegaj¹ one stratom ciep³a,
u³atwiaj¹ nagrzewanie siê wody (podnosz¹ temperaturê o kilka stopni) oraz zmniejszaj¹
parowanie. Wykonuje siê je z folii polietylenowej (czêsto b¹belkowej – zawieraj¹cej
pêcherzyki powietrza, zwiêkszaj¹ce tzw. efekt solarny), pianki lub specjalnej siatki. 
Pokrywy mog¹ byæ typu ¿aluzjowego lub segmentowe przesuwane, z napêdem rêcznym
lub automatycznym (mog¹ byæ zdalnie sterowane pilotem).
Zadaszenia, w po³¹czeniu z bezpoœrednim podgrzewaniem wody basenowej, umo¿liwiaj¹
korzystanie z k¹pieli w basenie odkrytym nie tylko latem, ale tak¿e jesieni¹ i wiosn¹. 
Wystêpuje w nich tzw. efekt szklarniowy – przestrzeñ pomiêdzy zwierciad³em wody 
i zadaszeniem dzia³a jak izolator. Zadaszenia wykonuje siê najczêœciej z p³yt z poliwêglanu
(litych lub komorowych) na konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych. Maj¹ ró¿ne
kszta³ty i wymiary. Konstrukcja zadaszenia czêsto jest zbudowana z przesuwnych 
segmentów. Gumowe uszczelki miêdzy segmentami zapewniaj¹ szczelnoœæ zadaszenia. 
W œciankach zadaszenia mo¿na zamontowaæ drzwi, a latem konstrukcjê zadaszenia mo¿na
przesun¹æ poza obrys basenu. 

W jaki sposób zabezpieczyæ basen 
przed szybkim och³adzaniem siê wody?

Ze wzglêdu na technologiê obiegu wody,
baseny mo¿na podzieliæ na: skimerowe 
i z rynn¹ przelewow¹. W basenach

skimerowych lustro wody znajduje siê
poni¿ej obrze¿a basenu (ok. 15 cm). 
Woda powierzchniowa jest odprowadzana
przez urz¹dzenie przelewowe zwane
skimerem, a woda denna przez spust
denny (wraca przefiltrowana i ogrzana
przez wlotowe dysze œcienne). W basenach

z rynn¹ przelewow¹ lustro wody znajduje
siê na wysokoœci obrze¿a basenu. Nadmiar
wody jest odprowadzany przez rynny
przelewowe po³¹czone z rur¹ zbiorcz¹,
która odprowadza wodê do zbiornika
przelewowego, sk¹d (po przefiltrowaniu)
jest ona kierowana przez dysze denne 
z powrotem do basenu. W domach jedno-
rodzinnych instaluje siê najczêœciej baseny
skimerowe. Baseny z rynn¹ przelewow¹
gwarantuj¹ lepszy obieg wody, dlatego 
s¹ stosowane w basenach publicznych. 

Skimerowy czy 
z rynn¹ przelewow¹?

Podstawowa jego zalet¹ jest ³atwoœæ monta¿u oraz mo¿liwoœæ przeniesienia 
w inne miejsce. Ma nieckê gotow¹ (o ustalonych wymiarach i kszta³tach) 
lub sk³adan¹ z prefabrykatów. Najczêœciej wymaga p³yty dennej, któr¹ wylewa
siê z chudego betonu na zagêszczonym gruncie. Konstrukcjê noœn¹ niecki
stanowi¹ wspornikowe ¿ebra lub murki oporowe, na których opiera siê p³aszcz.
Niecki gotowe wykonuje siê  z segmentów ze stali ocynkowanej powlekanej
PVC, z p³yt poliestrowych, a nawet z drewna. 
Mog¹ byæ wykoñczone np. p³ytkami ceramicznymi, kamiennymi, mozaik¹ 
szklan¹ albo warstw¹ ¿ywicy epoksydowej. 

A mo¿e lekki basen gotowy?

Zasada ddzia³ania rrynny pprzelewowej

W basenach tradycyjnych niecka jest najczêœciej ¿elbetowa (wylewana w deskowaniu
tradycyjnym lub tzw. traconym – ze styropianu lub poliestru) lub murowana 
z pustaków betonowych. Betonowe œciany basenu zbroi siê kilkoma warstwami siatki
mocowanej do rusztów wykonanych z prêtów zbrojeniowych o œrednicy 4,5-6 mm.
Pionowe otwory pustaków zbroi siê i zalewa betonem. Je¿eli betonowa niecka ma byæ
wy³o¿ona foli¹, nie musi byæ dodatkowo uszczelniona. Je¿eli natomiast basen bêdzie
wy³o¿ony p³ytkami, nieckê uszczelnia siê przez dodanie do betonu dodatków uszczel-

niaj¹cych. Decyduj¹c siê na
basen, projekt oraz jego 
zbudowanie nale¿y powie-
rzyæ specjaliœcie. Wykonanie
tradycyjnego basenu jest 
pracoch³onne, ale jego zalet¹
jest trwa³oœæ. Mo¿na dowol-
nie zaprojektowaæ nie tylko
jego wielkoœæ i kszta³t œcian 
oraz dna, ale tak¿e atrakcje
wodne, np. wodospady 
i kaskady. 

Z czego zbudowana mo¿e byæ niecka?

Niecka bbasenu mmo¿e bbyæ wwykoñczona ffoli¹ zz PPVC, pp³ytkami cceramicznymi llub mmozaik¹ sszklan¹

Najprostsze pprzes³ony bbasenowe tto: pplandeki zz ffolii ((a), ¿¿aluzje bbasenowe

(b), zzadaszenia zz ssegmentami pprzesuwanymi tteleskopowo ((c)

(fot. WWODEX)
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W zale¿noœci od zasobnoœci portfela basen mo¿e byæ wyposa¿ony w wiele atrakcji. 
Mo¿e to np. byæ przeciwpr¹d, tzw. fala. Umo¿liwia on p³ywanie „w miejscu” na d³ugich
dystansach, nawet jeœli basen jest niewielki. Do wyboru mamy równie¿ podwodne 
gejzery, prysznice szerokostrumieniowe, grzyby wodne, kaskady, fontanny i wodospady. 
Mo¿emy te¿ zamówiæ urz¹dzenia do hydromasa¿u dennego lub œciennego, bicze wodne,
oœwietlenie basenu podœwietlaj¹ce lustro wody od spodu, schodki i pomosty do opalania.
Mo¿na te¿ zainstalowaæ zje¿d¿alniê lub trampolinê – wymaga to miejscowego pog³êbie-
nia basenu. Basen dla dzieci mo¿na wyposa¿yæ w mechanizm samoczynnie podnosz¹cy
œciankê zale¿nie od poziomu lustra wody.

W jakie atrakcje warto wyposa¿yæ basen?

Czym
podgrzewaæ wodê? 

Je¿eli z basenu korzysta siê tylko latem,
wystarcza ogrzewanie wody kolektorami
s³onecznymi. W basenach wykorzystywanych
równie¿ w innych porach roku, woda musi
byæ dodatkowo podgrzewana. Mo¿liwe s¹
ró¿ne rozwi¹zania. Wodê mo¿na ogrzewaæ
elektrycznym podgrzewaczem wody, przy
pomocy wymiennika ciep³a wykorzystuj¹cego
wodê z obiegu centralnego ogrzewania, 
wykorzystuj¹c ciep³o odzyskane z wentylacji
lub ogrzewania pod³ogowego czy 
z niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii, 
np. pompy ciep³a. 

W basenach stosuje siê filtry mechaniczne z materia³ów porowatych (piaskowe, ¿wirowe,
¿wirowo-antracytowe), które zatrzymuj¹ osady i zanieczyszczenia. W ma³ych basenach
domowych stosuje siê te¿ wymienne wk³ady filtracyjne: z siatki stalowej, poliestrowej,
polietylenowej (trzeba je czêsto wymieniaæ), oraz chemiczne œrodki dezynfekuj¹ce, 
koryguj¹ce odczyn pH i zapobiegaj¹ce rozwojowi glonów. W basenach wodê dezynfekuje
siê chlorem, chlorem i ozonem, chlorem i promieniami UV lub bezchlorowo 
(promieniami UV, ozonem, bromem, jodem, tlenem aktywnym, jonizowaniem).
Dozowanie œrodków mo¿e byæ rêczne lub automatyczne. Preparaty maj¹ postaæ 
granulatu przeznaczonego 
do rozpuszczenia w wodzie lub
p³ynu.

W jaki sposób uzdatnia siê wodê?

Prysznic sszerokostrumieniowy tto iidealny mmasa¿ kkrêgos³upa

(fot. FFUNAM)

(fot. PPOLDER)

W mmiejscu zzamontowania

trampoliny gg³êbokoœæ

basenu mmusi bbyæ ddu¿o

wiêksza nni¿ ww ppozosta³ej

czêœci

Wiêkszoœæ basenów budowanych 
w przydomowych ogrodach ma wymiary 
ok. 4x8 m. S¹ one w zupe³noœci 
wystarczaj¹ce 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 wynosiæ 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 rekreacyjnej 
wystarcza g³êbokoœæ 1,5 m. Jest ona 
optymalna ze wzglêdów ekonomicznych 
i u¿ytkowych. 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 zabaw 
w wodzie (bo za g³êboko). Zwiêksza tak¿e
znacznie koszty u¿ytkowania, poniewa¿ 
nawet przy mniejszym rozmiarze basenu 
jego pojemnoœæ jest du¿a. 
Je¿eli basen ma byæ wyposa¿ony 
w trampolinê, g³êbsza jego czêœæ powinna
mieæ g³êbokoœæ co najmniej 2,3 m. 
W pozosta³ej optymalna bêdzie 
g³êbokoœæ 1,5 m.

Jakie wymiary
powinien
mieæ basen?

b)

Czyst¹ wwodê ww bbasenie zzapewniaj¹

filtry ((a), cchemiczne œœrodki ddezynfekuj¹ce ((b)

(fot. AASTRAL PPOOL) (fot. BBWT)

a)
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Podstawowymi przyrz¹dami, potrzebnymi 
w ka¿dym basenie ogrodowym, s¹ podbieraki
do liœci i innych du¿ych zanieczyszczeñ.
Najczêœciej s¹ wykonane z lekkich materia³ów 
i umocowane na d³ugiej rurze teleskopowej.
Mog¹ byæ wyposa¿one w skrobaki, u³atwiaj¹ce
usuwanie zanieczyszczeñ z dna basenu. 
Je¿eli basen jest wyposa¿ony w specjalne 
gniazdo przy³¹czeniowe, mo¿emy kupiæ 
zestaw do odkurzania. Sk³ada siê 
on z teleskopowej rury, przewodu i szczotki
ss¹cej oraz filtru, przez który przechodzi
zanieczyszczona woda (i nastêpnie wraca 
do basenu). Rozwi¹zaniem dro¿szym, ale
wartym polecenia, jest odkurzacz samobie¿ny,
sterowany mikroprocesorem lub pilotem.
JeŸdzi po dnie i œciankach basenu, zbieraj¹c
wszystkie napotkane zanieczyszczenia.

W jaki sposób 
nale¿y dbaæ 
o ogrodowy basen?

Gdy nie mamy miejsca na zainstalowanie prawdziwego basenu, lub nie dysponujemy
wystarczaj¹cymi œrodkami na ten cel, alternatyw¹ jest w³aœnie minibasen, czyli du¿a
wanna z hydromasa¿em, któr¹ mo¿na instalowaæ równie¿ na zewn¹trz domu. 
Te wieloosobowe minibaseny mog¹ wystêpowaæ jako wolno stoj¹ce lub byæ wpuszczone
w pod³o¿e. Ró¿ni¹ siê wielkoœci¹, wyposa¿eniem, liczb¹ dysz masuj¹cych, barw¹ niecek 
i obudów. Wszystkie wolno stoj¹ce minibaseny nape³nia siê wod¹ z wê¿a ogrodowego, 
a ca³a ich instalacja znajduje siê w obudowie. Wiêkszoœæ ma komorê wype³nion¹ piank¹
poliuretanow¹, która redukuje straty ciep³a i w konsekwencji obni¿a koszty eksploata-
cyjne. Nie ma mo¿liwoœci, ¿eby zmarzn¹æ w k¹pieli nawet przy niskiej temperaturze 
powietrza, gdy¿ specjalna konstrukcja grza³ek pozwala na bardzo szybkie dogrzewanie
wody. Do minibasenów SPA montowanych na zewn¹trz mo¿na dobraæ odpowiednie
os³ony zabezpieczaj¹ce je przed zanieczyszczeniami i opadami. Taka k¹piel to frajda 
dla ca³ej, nawet du¿ej rodziny, bo minibaseny wyposa¿one s¹ w wiele pó³ek 
do siedzenia, a mo¿na równie¿ kupiæ taki, w którym jedna osoba bêdzie mog³a 
pop³ywaæ (np. w basenie d³ugoœci 4,5 m).

Dla kogo minibasen?

Jak czêsto nale¿y
wymieniaæ wodê 
w basenie?
Woda w basenie prywatnym jest czêœciowo
wymieniana w sposób naturalny podczas
jego u¿ytkowania: przez parowanie 
i rozchlapywanie wody. Po przerwie
zimowej baseny ogrodowe nale¿y uzupe³niæ
œwie¿¹ wod¹. Ca³kowita wymiana jest 
zalecana raz na dwa lub trzy lata. Do tego
celu mo¿na u¿yæ pompy zatapialnej lub
wykorzystaæ spust denny w niecce.

Gdy na dworze jest ju¿ zbyt ch³odno 
na korzystanie z basenu ogrodowego, 
nale¿y przygotowaæ go do zimy, 
to znaczy spuœciæ wodê z wszelkich instalacji
basenowych, z filtrów i pompy. 
Nie nale¿y jednak opró¿niaæ basenu z wody,
gdy¿ równowa¿y ona parcie gruntu na basen;
wyj¹tek stanowi¹ jedynie baseny ¿elbetowe
wykoñczone p³ytkami ceramicznymi. 
Przez zimê basen powinien byæ przykryty;
zamiast folii stosowanej latem najlepiej 
do tego u¿yæ plandeki ze specjalnej, 
mocnej tkaniny gumowanej.

Jak zabezpieczyæ
basen przed zim¹?

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 basenowych atrakcji, takich jak kaskady, fontanny jak te¿ koszty
zakupu i monta¿u przes³ony basenu. Porównuj¹c oferty cenowe ró¿nych firm nale¿y
zwracaæ uwagê na koszt nie tylko wybudowania niecki, ale równie¿ niezbêdnego
wyposa¿enia: rur doprowadzaj¹cych wodê, filtrów, urz¹dzeñ do podgrzewania wody.
Istotne jest, gdzie bêdzie umieszczona ca³a instalacja z pomp¹ i filtrami – czy w oddziel-
nym budynku „technicznym”, czy w domu (np. w piwnicy) – oraz, czy zdecydujemy siê 
na wybudowanie wokó³ basenu tzw. obejœcia; jest to rozwi¹zanie wygodne, poniewa¿ 
w razie awarii pozwala na dostêp do basenu z ka¿dej strony, bez koniecznoœci rozkopywa-
nia 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¿ 
utrzymania – wodê trzeba przecie¿ oczyszczaæ, dezynfekowaæ, filtrowaæ i podgrzewaæ. 
W zale¿noœci od wielkoœci, miejsca ulokowania oraz technologii wykonania za basen
zap³acimy od kilku do kilkudziesiêciu tys. z³.

Ile kosztuje basen?

Wysokiej jjakoœci mminibaseny tto eefektywna, cca³oroczna hhydroterapia

(fot. MMINIBASENY.PL)
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