
Miejsce, w którym wybudujemy basen
musi byæ starannie wybrane. Przede
wszystkim musi go byæ odpowiednio
du¿o (poza nieck¹ potrzeba te¿ miejsca
na obrze¿e, a jeœli basen bêdzie mia³
rynnê przelewow¹, tak¿e na zbiornik
przelewowy), poza tym byæ dobrze na-
s³onecznione oraz z dala od drzew
i krzewów, tak by nie zaciemnia³y niec-
ki i nie zasypywa³y wody liœæmi. 
A od czego zale¿eæ bêdzie cena basenu?
Najprostszy, naziemny basen, nadaj¹cy
siê do rekreacji mo¿na mieæ ju¿ za kil-
kanaœcie tysiêcy z³otych. Solidny basen
z nieck¹ wkopan¹ w ziemiê mo¿e kosz-
towaæ a¿ kilkaset tysiêcy z³otych. Na ce-
nê wp³ywa wiele czynników – rodzaj ba-
senu, jego wielkoœæ, miejsce usytuowa-
nia i przeznaczenie (rekreacja, p³ywa-
nie). Doliczyæ trzeba jeszcze koszt przy-
gotowania miejsca pod nieckê i zakup
instalacji basenowej. Przygotowanie
do³u i osadzenie niecki to koszt
5-10 tys. z³, a zale¿y to od: sposobu ko-
pania (rêcznie lub kopark¹), sposobu
izolacji, a tak¿e miejsca usytuowania
basenu i warunków hydrogeologicz-
nych gruntu. Trzeba te¿ bêdzie wykoñ-
czyæ nawierzchniê wokó³ basenu – mo¿-
liwoœci materia³owe s¹ ró¿ne, dlatego
takie przedsiêwziêcie bêdzie mniej lub
bardziej kosztowne. Mo¿na skorzystaæ
z oferty firmy basenowej i kupiæ spe-
cjalnie produkowane do tego celu p³yt-
ki lub kostki (nawet 10 tys. z³). Taniej
bêdzie kupiæ kostkê granitow¹, drew-
nian¹ czy u³o¿yæ antypoœlizgowe, mro-
zoodporne p³ytki ceramiczne. Jeœli ba-
sen ma byæ u¿ytkowany ca³orocznie,
trzeba bêdzie podgrzewaæ w nim wodê
i wykonaæ zadaszenie. Taka inwestycja
jest wówczas, niestety, dwukrotnie

dro¿sza. Kolejnego wyboru trzeba do-
konaæ okreœlaj¹c sposób odprowadzania
wody – za pomoc¹ skimera lub rynny
przelewowej. Pierwsze rozwi¹zanie jest
wybierane czêœciej, poniewa¿ jest tañ-
sze. Poza tym zajmuje mniej miejsca
i nie potrzebuje zbiornika przelewowe-
go.
Koszty budowy basenu mo¿na roz³o¿yæ
w czasie, odk³adaj¹c na póŸniej monta¿
takich elementów, jak maszyny p³ywac-
kie, urz¹dzenia do masa¿u, podgrzewa-
nia wody, prysznice strumieniowe, za-
daszenie i trampoliny. Ni¿sze dziêki te-
mu bêd¹ koszty pocz¹tkowe i co naj-
wa¿niejsze – unikniemy póŸniejszych
rozkopów wokó³ basenu. O ile niektóre
urz¹dzenia mo¿na zamontowaæ w ka¿-
dej chwili, to standardowe wyposa¿enie
(filtr, skimer, dysze nap³ywowe czy
pompa) trzeba obowi¹zkowo kupiæ od
razu. Dlatego przed zakupem warto siê
powa¿nie zastanowiæ i wybraæ te dla nas
najlepsze. PóŸniejsza ich wymiana bê-
dzie oznacza³a naruszenie basenu. 
Jeœli chcemy, aby dno basenu by³o pod-
œwietlone, trzeba siê na to zdecydowaæ
ju¿ na etapie wyboru podstawowej
instalacji.    
Planuj¹c basen w ogrodzie pamiêtajmy
nie tylko o koszcie jego budowy. 
Uwzglêdniæ trzeba te¿ koszty eksploata-
cyjne. Wp³ywaj¹ na nie cena energii
elektrycznej (zu¿ywana jest do filtrowa-
nia, ogrzewania, podœwietlania wody
w basenie), koszty oczyszczania basenu
(chemikalia do uzdatniania wody) oraz
koszty uzupe³niania wody. Dobieraj¹c
wielkoœæ basenu pod uwagê nale¿y
wzi¹æ rzeczywiste potrzeby osób, które
bêd¹ z niego korzysta³y. Ka¿da nadwy¿-
ka bêdzie kosztowaæ. 
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Basen to nie tylko atrakcja w ogrodzie. 

Starannie i estetycznie wykonany dodaje presti¿u 

oraz zapewnia relaks i komfort. 

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na basen do ogrodu.

ANETA DDEMIANOWICZ

Eleganckim rozwi¹zaniem wejœcia do basenu

s¹ schody montowane na jednym z jego bo-

ków. Sprawiaj¹, ¿e basen optycznie wydaje

siê wiêkszy. Najczêœciej maj¹ szerokoœæ ok.

1,5 m i g³êbokoœæ ok. 1,2 m. Ciekawym, ale

i dro¿szym rozwi¹zaniem s¹ schody pó³okr¹-

g³e (o szerokoœci nawet 3 m). Do basenu

mo¿na wchodziæ tak¿e po drabince. Monto-

wana na burcie basenu wykonana jest naj-

czêœciej ze stali nierdzewnej. Aby wygodnie

by³o st¹paæ po niej boso, wyposa¿ona jest

w plastikowe stopnie. Najwiêksz¹ frajdê

z basenu maj¹ dzieci. Aby urozmaiciæ im za-

bawê mo¿na kupiæ zabawki do gry w koszy-

kówkê, siatkówkê jak i pa³eczki, kr¹¿ki i kó³-

ka do wy³awiania z dna basenu. Ma³a zje¿-

d¿alnia ko³o basenu mo¿e sprawiæ równie¿

wielk¹ radoœæ dzieciom. 

Baseny warto przykrywaæ z dwóch powo-

dów. Po pierwsze ograniczamy dziêki temu

koszty ogrzewania wody, poniewa¿ przy-

kryta woda d³u¿ej utrzymuje w³aœciw¹ tem-

peraturê. Po drugie - do wody nie przedo-

staj¹ siê zanieczyszczenia. Najczêœciej ku-

powane s¹ do tego celu folie s³oneczne, bo

s¹ najtañsze. Na rynku dostêpne s¹ dwa

rodzaje takich folii: piankowe, które chro-

ni¹ przed stratami ciep³a, ale nie przepusz-

SCHODY DDO WWODY,
BALON NNAD BBASENEM

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Prezentujemy baseny

do ogrodu 

w cenie 

od 15 221 z³ do 57 590 z³

Prezentujemy baseny

do ogrodu 

w cenie 

od 15 221 z³ do 57 590 z³
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47 204 z³ / 57 590 z³

MIRA-LUX
Ibiza

Basen ddo wwkopania; ¿elbetonowa niecka uszczel-
niona jest foli¹ z PVC odporn¹ na promieniowanie
s³oneczne; w cenê basenu wliczone jest przygoto-
wanie niecki, jej monta¿ i wykonanie obrze¿a ka-
miennego

33 126 z³ / 40 413 z³

WODEX
Moonpol, Orion

Basen ddo wwkopania; niecka wykonana z paneli
z tworzywa polimerowego, wy³o¿ona foli¹ z PVC 
odporn¹ na promieniowanie s³oneczne

Wyposa¿enie sstandardowe: skimer, 2 dysze nap³ywowe, ze-
staw filtracyjny, drabinka ze stali nierdzewnej, 2 lampy
300 W, folia solaryczna do przykrycia basenu skupiaj¹ca
promieniowanie s³oneczne, roler do zwijania folii

Wymiary: 8,97 m x 4,09 m x 1,52 m

Wyposa¿enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowy, dysza, 
zestaw czyszcz¹cy dno, tester wody, 2 halogeny;

Wymiary: 9 m x 5,1 m x 2 m

32 500 z³ / 39 650 z³

EURO-EKOLAS

Basen ddo wwkopania; niecka wykonana jest z p³yt
polipropylenowych i wy³o¿ona foli¹ z PVC odporn¹
na dzia³anie promieni s³onecznych

20 000 z³ / 24 400 z³

EKO-INVEST

Basen ddo wwkopania; niecka stalowa malowana
proszkowo i wy³o¿ona foli¹ PVC odporn¹ na pro-
mieniowanie s³oneczne

Wyposa¿enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowo-krzemo-
wy, pompa, stacja uzdatniania wody, 2 dysze nap³ywowe, 
zawór 6-dro¿ny, 2 reflektory, wbudowane schody

Wymiary: 4 m x 8 m x 1,2 m

Wyposa¿enie sstandardowe: rynna przelewowa, spodnie
ssanie, dysze recyrkulacyjne, instalacja ruroci¹gowa, roz-
dzielnia elektryczna z automatyk¹ procesu filtracji, zbiornik
wyrównawczy, dysza ss¹co-czyszcz¹ca, automatyka dop³ywu
wody
Wymiary: 8 m x 4 m x 1,5 m

12 557 z³ / 15 320 z³

BWT
My Pool Premium

Basen ddo wwkopania; niecka wykonana jest z two-
rzywa, wy³o¿ona foli¹ z PVC odporn¹ na promienio-
wanie s³oneczne

wybieramy basen do ogrodu

czaj¹ do wody promieniowania s³oneczne-

go, oraz folie pêcherzykowe – izoluj¹ tro-

chê s³abiej, ale przepuszczaj¹ promienie

s³oneczne, które dogrzewaj¹ wodê. Naj-

bardziej praktycznym rozwi¹zaniem okazu-

je siê folia pêcherzykowa z cienk¹ warstw¹

srebra. W³aœciwoœci srebra sprawiaj¹, ¿e

przepuszcza ono promienie s³oneczne, ale

nie wypuszcza na zewn¹trz promieni pod-

czerwonych. Skutecznym rozwi¹zaniem

chroni¹cym przed du¿ymi stratami ciep³a

jest monta¿ teleskopowo przesuwanych

segmentów z poliwêglanu. Jest to wpraw-

dzie dro¿sze rozwi¹zanie ni¿ przykrycie ba-

senu foli¹, ale woda sch³adza siê znacznie

wolniej a nagrzewa siê szybciej. Przykrycie

jest tak¿e wy¿sze – ma 1-1,5 m, co pozwa-

la na korzystanie z basenu nawet wtedy

kiedy jest ch³odno lub pada deszcz. Wygl¹-

da ono równie¿ estetycznie, bywa wiêc

czêsto tak¿e ozdob¹ ogrodu. Tañsze od za-

daszeñ sztywnych s¹ balony basenowe.

Wykonane s¹ z grubej folii PVC, maj¹ ok.

2,5 m wysokoœci. S¹ one tak¿e praktycz-

niejsze. Mo¿na swobodnie siê pod nimi po-

ruszaæ, ³atwo je dopasowaæ do konkretne-

go basenu, zamontowaæ i zdemontowaæ.

Maj¹ te¿ ró¿ne kolory.
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12 480 z³ / 15 221 z³

TWS
Tebas Natura 700

Basen ddo wwkopania llub wwolno sstoj¹cy; drewnia-
na niecka uszczelniona foli¹ PVC odporn¹ na
promieniowanie s³oneczne ( jeœli nieckê chcemy
wkopaæ trzeba j¹ specjalnie zaimpregnowaæ)

Wyposa¿enie sstandardowe: skimer, filtr ¿wirowy, piasek do
filtra, obudowa szafkowa na filtr, podk³ad na dno listwy
monta¿owej, drabinka 3-stopniowa wewnêtrzna, zewnêtrz-
na, dysza wylotu;

Wymiary: 3,5 m x 7,5 m, x 1,5 m

Wyposa¿enie sstandardowe: zestaw filtracyjny (piaskowy),
piasek do filtra, skimer z dysz¹ œcienn¹, wyposa¿enie mon-
ta¿owe, drabinka wejœciowa

Wymiary: 8 m x 4 m x 1,5 mk
o   wody
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Jaki wybraæ? 

Wybór basenów jest du¿y, ich ceny staj¹
siê przystêpne, w ka¿dym razie nie jest
to ju¿ luksus dostêpny tylko dla boga-
tych. Oprócz du¿ych basenów, budowa-
nych na sta³e, mo¿na te¿ kupiæ mniejsze
do ustawiania na gruncie w ogrodzie (s¹
tañsze). Wiêkszoœæ przydomowych ba-
senów ma wymiary 4x8 m lub œrednicê
5,5 m. Takie wymiary w zupe³noœci wy-
starczaj¹ dla rekreacyjnej k¹pieli. Du¿y
basen jest wprawdzie wygodniejszy, ale
korzyœci okupuje siê znacznym wzro-
stem kosztów budowy i eksploatacji.
Basen o wymiarach 5x10 m jest dro¿szy
w utrzymaniu od niewiele mniejszego
4x8 m o oko³o  50 procent! Niestandar-
dowe kszta³ty niecek basenowych rów-
nie¿ podnosz¹ koszt inwestycji. Trud-

niej jest tak¿e dobraæ do nich przykry-
cie. Najczêœciej wybierane s¹ niecki
prostok¹tne, owalne, ósemkowe i w
kszta³cie ko³a.
Koszt basenu wykopanego jest wiêkszy
o ok. 20 proc. ni¿ dla basenu o podobnej
wielkoœci ustawionego na gruncie.

Wylewaæ czy nie?
Zanim zdecydujemy siê na rodzaj niec-
ki warto zbadaæ poziom wód grunto-
wych. Jeœli warunki hydrogeologiczne
pozwalaj¹ na wykonanie basenu kopa-
nego mo¿na zdecydowaæ siê na wykona-
nie niecki z betonu lub kupiæ j¹ gotow¹.
Du¿¹ zalet¹ betonowej niecki jest to, ¿e
mamy nieograniczone mo¿liwoœci wy-
boru jej kszta³tu. Jednak wybudowanie
takiego basenu to czaso- i pracoch³onne
zajêcie, a od sposobu wykoñczenia base-
nu zale¿y ogólny koszt inwestycji. Ba-
sen musi byæ wykoñczony materia³ami

wodo- i mrozoodpornymi. Mo¿na to
zrobiæ, wyk³adaj¹c go p³ytkami cera-
micznymi. To trwa³e i bardzo efektowne
wykoñczenie, jednak bardzo drogie – ze
wzglêdu na wysoki koszt ceramiki
(mrozoodpornej) i innych materia³ów
budowlanych, w tym uszczelniaj¹cych.
Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest ³atwa
naprawa uszkodzonej powierzchni –
wystarczy wymieniæ uszkodzone p³ytki.
Kiedy nie chcemy wy³o¿yæ basenu cera-
mik¹, mo¿emy zastosowaæ foliê. Jest to
jednak materia³ ma³o odporny na
uszkodzenia mechaniczne i trudny do
naprawienia. Nie da siê tak¿e takiej fo-
lii u³o¿yæ samodzielnie. Potrzebne s¹ do
tego specjalistyczne narzêdzia wykorzy-
stuj¹ce pró¿niê – w innym przypadku
na œciankach powstan¹ fa³dy. Basen mo-
¿emy tak¿e pomalowaæ ¿ywic¹ epoksy-
dow¹ lub farb¹ chlorokauczukow¹. Taki
basen jest bardziej trwa³y i mo¿na
w nim zastosowaæ wiele indywidual-
nych rozwi¹zañ. 
Niecka wykonana z laminatów potrze-
buje jedynie betonowej wylewki,
oszczêdzamy wiêc na betonowaniu ca³e-
go otworu na basen. Jednak kupuj¹c ten
produkt, warto zwróciæ uwagê na jakoœæ
laminatu, który wp³ywa na cenê basenu. 
Jeœli zale¿y nam na czasie, warto pomy-
œleæ o kupnie niecki nie wymagaj¹cej
wylewania pod ni¹ betonu. Najprostsze
i najtañsze s¹ akrylowe. Montuje siê j¹
w gotowym wykopie ale – uwaga – na
zbyt podmok³ym gruncie mo¿e byæ wy-
pychana (jest lekka). Baseny akrylowe
s¹ ma³o popularne ze wzglêdu na nisk¹

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Mini BBaseny
Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wanny Spa instalowane zarówno na zewn¹trz jak i wewn¹trz domu,

czêsto nazywane mini basenami. Mog¹ byæ wolno stoj¹ce lub wpuszczane w pod³o¿e. Miêdzy sob¹

ró¿ni¹ siê wyposa¿eniem, liczb¹ dysz masuj¹cych, barw¹ niecek i obudów, co wp³ywa na ich cenê.

Wybieraj¹c je nale¿y wzi¹æ pod uwagê przede wszystkim nasze potrzeby. Za-

kup wanny jednoosobowej to koszt ok. 15 tys. z³. Te, które zmiesz-

cz¹ wiêcej osób kosztuj¹ znacznie dro¿ej, dlatego nie op³aca

siê kupowaæ wanny 5 – osobowej, jeœli korzystaæ z niej

bêd¹ jednorazowo dwie osoby. Przy wyborze koloru

akrylu dobrze jest wzi¹æ pod uwagê zmianê wygl¹du

wody w po³¹czeniu z kolorem niecki. Warto zdecydowaæ

siê na mini basen ocieplony w œrodku piank¹ poliuretano-

w¹. Podnosi to jego cenê, ale obni¿a koszty eksploatacji.
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trwa³oœæ. Te bardziej wytrzyma³e wyko-
nuje siê z ¿ywic poliestrowych lub
epoksydowych (korzysta siê z nich przy
budowie jachtów), blachy czy p³yt poli-
propylenowych. Blaszane niecki uk³a-
dane s¹ z paneli na dnie i uszczelniane
grub¹ foli¹. Jest to prosta, trwa³a i tania
konstrukcja, a woda w takim basenie
mo¿e pozostaæ nawet na zimê. Jej wad¹
jest to, ¿e wymiary paneli ograniczaj¹
wielkoœæ zbiornika, a uszkodzona folia
jest trudna do naprawienia. Mo¿na ku-
piæ tak¿e elementy wykonane z PVC
i wy³o¿one foli¹. Jednak nie jest to trwa-
³e rozwi¹zanie, a koszt wykonania ta-
kiego basenu jest doœæ wysoki, dlatego

te¿ s¹ rzadko spotykane. Ich zalet¹ jest
szybkoœæ monta¿u i mo¿liwoœæ pozosta-
wienia wody na zimê. Najbardziej popu-
larne w Europie s¹ baseny wykonane
w technologii niecki poliestrowo-¿y-
wicznej. S¹ one wytrzyma³e i odporne
na przebarwienia i utratê koloru oraz
oddzia³ywanie œrodków chemicznych
zawartych w wodzie basenowej.

Stawiamy basen
Jeœli nie chcemy kopaæ do³u pod budo-
wê basenu, mo¿na kupiæ basen stoj¹cy.
Jest to estetyczne i tañsze rozwi¹zanie.
Taki basen mo¿na ustawiæ w dowolnym
miejscu. Jednak nie mo¿na robiæ tego
zbyt czêsto, poniewa¿ konstrukcja
(zreszt¹ niezbyt trwa³a) mo¿e ulec
uszkodzeniu.  Œcianki basenu mog¹ byæ
wykonane z tworzywa poliestrowego
wzmacnianego w³óknem szklanym, bla-
chy stalowej lub aluminiowej. Wew-
n¹trz niecka wyk³adana jest specjaln¹
foli¹ uszczelniaj¹c¹. Mo¿na tak¿e kupiæ
zbiornik wykonany z grubej folii PVC,
który utrzymuje kszta³t pod wp³ywem
parcia wody. Najczêœciej spotykane s¹
baseny stawianie na powierzchni ziemi,

ale mo¿na te¿ kupiæ basen do czêœcio-
wego wkopania w ziemiê. Jest to bar-
dziej stabilne rozwi¹zanie a i dostanie
siê do basenu jest mniej k³opotliwe – do
basenu wchodzi siê po dwustronnej dra-
bince. Baseny stoj¹ce maj¹ s³ab¹ kon-
strukcjê i dlatego warto j¹ wzmocniæ,
obudowuj¹c np. drewnianym podestem.
Za basen naziemny o wymiarach
780x400x120 cm (w zestawie filtr pias-
kowy) zap³acimy ok. 11 tys. z³. 

Dobre wyposa¿enie
Basen to nie tylko niecka. To jeszcze in-
stalacja, która kosztuje prawie drugie
tyle. Woda w basenie kr¹¿y w uk³adzie
zamkniêtym, dlatego potrzebne s¹ urz¹-
dzenia wspomagaj¹ce jej ruch. Czuwa
nad tym pompa, która wyposa¿ona jest
w specjalny ³apacz zanieczyszczeñ me-
chanicznych zatrzymuj¹cy nawet w³osy.
Przed pomp¹ znajduje siê zazwyczaj
filtr wstêpny, który zabezpiecza j¹ przed
uszkodzeniem. Nastêpnie woda prze-
puszczana jest przez filtr w³aœciwy, któ-
ry usuwa pozosta³e zanieczyszczenia.
Przez specjalnie zamontowane dysze,
zdezynfekowana i przefiltrowana woda

wybieramy basen do ogrodu

Aby k¹piel w basenie by³a jeszcze przyjemniejsza, warto zastanowiæ siê nad

podgrzewaniem w nim wody. Mo¿na to zrobiæ na kilka sposobów. Najprost-

szym jest monta¿ grza³ek elektrycznych. Ich moc dobiera siê do objêtoœci

ogrzewanej wody (3-18 kW). Rozwi¹zanie to jest jednak drogie (i zakup,

i eksploatacja). Dobre i ekonomiczne jest podgrzewanie wody przy pomocy

kot³a gazowego lub olejowego ogrzewaj¹cego dom. Wymaga jednak zain-

stalowania w kot³owni wymiennika ze stali nierdzewnej lub tytanu – mate-

ria³ musi byæ odporny na chlor, a basen musi znajdowaæ siê blisko domu, by

to rozwi¹zanie by³o ekonomiczne. Mo¿na tak¿e wykorzystaæ energiê pro-

mieni s³onecznych lub korzystaæ z pompy ciep³a. Jednak kolektory wymaga-

j¹ du¿ej powierzchni na dachu. Aby podgrza³y tak¹ iloœæ wody ich po-

wierzchnia powinna byæ zbli¿ona do powierzchni basenu. Koszty inwestycyj-

ne takiego rozwi¹zania s¹ wiêc nadal zbyt wysokie.

KOMFORT PP£YWANIA
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doprowadzana jest do basenu. Odpro-
wadzana zaœ jest z górnej warstwy za po-
moc¹ skimera lub rynny przelewowej.
To system odprowadzania wody
w znacznej mierze decyduje o koszcie
ca³ej instalacji. Tañszy, skimerowy, to
punktowy przelew, przez który woda
kierowana jest do pompy a potem do fil-
tra. Rynna przelewowa odbiera przele-
waj¹c¹ siê wodê, która odprowadzana
jest do zbiornika przelewowego, zasysa-
na przez pompê i kierowana do filtra.
Jest to dro¿sze rozwi¹zanie, ale dodaje
basenowi urody. Cena samego zbiornika
przelewowego (buforowego) wynosi od
ok. 4 tys. z³ i uzale¿niona jest od jego
pojemnoœci. Wodê trzeba chroniæ przed
zanieczyszczeniami, i oprócz monta¿u
filtrów warto kupiæ pokrowiec do os³a-
niania basenu. Poza tymi urz¹dzeniami
mo¿na zamontowaæ takie urz¹dzenia
jak: stacja masa¿u, sztuczne fale, 
czy oœwietlenie basenu i poch³aniacz 
wilgoci.
Warto zainwestowaæ w dobre wyposa¿e-
nie basenu. Od tego zale¿y póŸniejszy
komfort jego u¿ytkowania. Mo¿na sku-

siæ siê równie¿ na dodatkowe urz¹dze-
nia, np. do hydromasa¿u i masa¿u kar-
ku, zlokalizowane pod wod¹ lub nad jej
powierzchni¹.

Czysta woda
Ka¿dy basen k¹pielowy powinien byæ
wyposa¿ony w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
filtracji. Oczyszczanie wody basenowej
mo¿e siê odbywaæ na dwa sposoby: po-
przez zastosowanie filtra kartuszowego
lub przez filtr piaskowy. Filtr kartuszo-
wy to urz¹dzenie, które dziêki wbudo-
wanej pompie ss¹co-t³ocz¹cej pobiera
wodê z górnych partii basenu, nastêpnie
przepuszcza j¹ przez wk³ad filtruj¹cy, na
którym pozostaj¹ zabrudzenia. Filtr
kartuszowy filtruje wodê gorzej od pia-
skowego, ale nie trzeba do niego kupo-
waæ elementów dodatkowych, tj. skime-
ra, dyszy nap³ywowych, odp³ywu den-
nego.
Uzdatnianie mechaniczne wody przy
pomocy filtra piaskowego jest doskonal-
sze. Potwierdza to fakt, ¿e rozwi¹zanie
to jest zalecane wszêdzie tam, gdzie
urzêdy kontroli stawiaj¹ najbardziej ry-

gorystyczne wymogi. Woda pobierana
z basenu do filtracji trafia na z³o¿e pia-
skowe (piasek kwarcowy), na którym
osadzaj¹ siê zabrudzenia. Czysta woda
trafia z powrotem do basenu t³oczona
przez pompê uk³adem dysz nap³ywo-
wych.
Oprócz obróbki mechanicznej (filtracji)
woda powinna byæ uzdatniana chemicz-
nie przy zastosowaniu odpowiednich
œrodków chemicznych. W basenie nale-
¿y utrzymywaæ odpowiednie stê¿enie
œrodka dezynfekuj¹cego, woda powinna
mieæ tak¿e w³aœciwy odczyn pH oraz
nie mog¹ w niej znajdowaæ siê glony.
Zanieczyszczenia, które nie zostan¹
przefiltrowane i opadaj¹ na dno mo¿na
usun¹æ np. za pomoc¹ odkurzacza base-
nowego.
Uzdatnianie wody w basenie polega na
dodawaniu do wody substancji che-
micznych (zwi¹zków chloru, soli ku-
chennej, aktywnego tlenu lub ozonu),
które reguluj¹ wartoœæ czynnika kwaso-
woœci pH oraz zapobiegaj¹ rozwojowi
glonów i bakterii. 
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Ania i Micha³ maj¹ dwoje dzieci i dla nich
przede wszystkim chc¹ wybudowaæ basen.
Latem kiedy jest gor¹co, ch³opcy chêtnie ba-
wi¹ siê w wodzie. Do tej pory korzystali
z okr¹g³ego basenu z grubej gumy z PVC za-
koñczonej powietrzn¹ obrêcz¹, który chowa-
li do gara¿u, gdy robi³o siê ch³odno. Chcieli-
by jednak korzystaæ z niego czêœciej i mieæ
mo¿liwoœæ p³ywania. Poza tym Ania ci¹gle
skar¿y siê, ¿e gumowy basen jest trudny do
utrzymania w czystoœci i bardzo szybko siê
niszczy. Poszukiwania wymarzonego basenu
rozpoczêli od przejrzenia oferty na stronach
internetowych firm zajmuj¹cych siê sprzeda-
¿¹ i wykonawstwem basenów. Zaskoczeni tak
du¿¹ ofert¹ postanowili, ¿e skontaktuj¹ siê
z kilkoma z nich. Zrezygnowali wiêc z wizyt
w supermarketach, uznaj¹c to za stratê czasu.
Fachowoœæ i profesjonalne podejœcie sprze-
dawców przekona³o ich – postanowili, ¿e zaj-
rz¹ do kilku firm z okolicy.

Wiedzieli co chc¹
Ania i Micha³ od pocz¹tku wiedzieli, ¿e chc¹
basen wkopany w ziemiê. Nie byli jednak do
koñca pewni co do rodzaju niecki – betonowa

czy z tworzywa. Pierwsza rozmowa ze spe-
cjalist¹ od basenów ukierunkowa³a ich – ze
wzglêdu na czas i koszty wybior¹ nieckê
z laminatu. Poza tym du¿y wybór kszta³-
tów i wiele kolorów folii wp³ynê³y w znacz-
nym stopniu na ich wybór. Sprzedawca po-
leci³ kupno basenu z instalacj¹ (filtry, ski-
mery, orurowanie, œrodki chemiczne).
Wrêcz odradza³ zakup tych elementów
osobno w ró¿nych firmach. Mo¿na mieæ
póŸniej problem ze znalezieniem monta¿y-
sty. W kosztach jakie przedstawi³ Ani 
i Micha³owi uwzglêdnione by³o wykopanie
do³u, monta¿ niecki oraz  jej osadzenie.
Grunt pod nieck¹ i wokó³ niej trzeba
wzmocniæ, by w przysz³oœci basen nie pêk³.
Mo¿na to zrobiæ wylewaj¹c beton na pod-
stawê lub wykonaæ posypkê z suchego ce-
mentu. Dodatkowo, miejsca te trzeba ocie-
pliæ i dno basenu zabezpieczyæ w³óknin¹
przed uszkodzeniem. 

Koszty rosn¹
Zadowoleni z tego, ¿e ju¿ nied³ugo bêd¹
mieli basen, zupe³nie zapomnieli o pozo-
sta³ych kosztach. Zagospodarowanie tere-
nu wokó³ basenu nie nale¿y ju¿ do obo-

wi¹zków firmy wykonuj¹cej basen. Mo¿e
to zrobiæ inna firma, ale wówczas Ania
i Micha³ zap³ac¹ za to ok. 10 tys. z³ wiêcej.
Decyduj¹ wiêc, ¿e sami wykoñcz¹ nadbrze-
¿e. Trzeba bêdzie utwardziæ ziemiê, u³o¿yæ
kostkê lub mrozoodporne p³ytki. Myœl¹
jeszcze o tym, by podnieœæ komfort korzy-
stania z basenu, dlatego dla dzieci  chc¹ za-
montowaæ zje¿d¿alniê. 

Najlepszy czas
Wiosna, to jeszcze dobry czas na kupno base-
nu. Mimo ¿e w magazynach s¹ jeszcze mode-
le z ubieg³ego roku, warto kupiæ je w³aœnie te-
raz, bo s¹ jeszcze tañsze. Latem, kiedy jest
najwiêksze zainteresowanie, ceny rosn¹.
Wtedy tak¿e czas oczekiwania na urz¹dzenie
i monta¿ jest d³u¿szy. Micha³ i Ania na basen
bêd¹ czekaæ ok. tygodnia, czyli monta¿ base-
nu rozpocznie siê w po³owie kwietnia. 
Wybrali nieckê o wymiarach 8 x 4 m i g³êbo-
koœci 1,5 m.
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20 018 z³

W
ogrodzie latem stawiam basen dmu-

chany. Wyposa¿ony jest on w pompê

filtruj¹c¹, która zbiera zanieczyszczenia

z wody. Jednak nie jest w stanie usun¹æ œli-

skiego osadu z dna basenu. Znalaz³em kilka

sposobów dezynfekcji i usuwania glonów

(dlatego woda by³a mêtna) – preparaty chlo-

rowe (ich wad¹ jest nieprzyjemny zapach),

tlenowe i bromowe. Ka¿dy z nich dozowaæ

mo¿na  bezpoœrednio w skimerze, który do-

datkowo zbiera zanieczyszczenia z po-

wierzchni wody (muchy, liœcie, trawê). Zau-

wa¿y³em, ¿e woda nie robi siê mêtna jedynie

wtedy, gdy skimer pracuje ca³¹ dobê.

Jan P.

K
upi³em tabletki tlenowe do uzdatniania

wody. Wieczorem wrzuci³em je do ba-

senu z myœl¹, ¿e rano woda bêdzie klarow-

na. Ku mojemu zdziwieniu woda mia³a kolor

mocnej herbaty. Opró¿ni³em basen, nala³em

œwie¿ej wody i ponownie wrzuci³em tabletkê.

Na nastêpny dzieñ woda wygl¹da³a podob-

nie jak ta, któr¹ wymieni³em. Teraz nie u¿y-

wam ¿adnych preparatów, znajomy poleca

stosowanie prepartów chlorowych. Nie je-

stem do nich przekonany z powodu uci¹¿li-

wego zapachu i ma³ego komfortu korzysta-

nia z basenu.

Marek

T
rzy lata temu zrobi³em basen w ogro-

dzie. Wybetonowa³em nieckê i wy³o¿y-

³em w niej mrozoodporne p³ytki cera-

miczne wielkoœci 20x20 cm. Jestem bar-

dzo zadowolony z tego rozwi¹zania. Mo¿e

wykonanie tego basenu by³o dro¿sze, ale

wiem, ¿e jest trwa³e. Znajomy, który wy-

koñczy³ swój basen foli¹ wodoszczeln¹

przez nieuwagê uszkodzi³ j¹ grabiami. Mu-

si teraz zrywaæ ca³¹ foliê i wymieniaæ na

now¹. Co do samej przydatnoœci basenu

w prywatnym domu, to jest tak, jak ze

wszystkimi dodatkowymi rewelacjami –

droga inwestycja, sporo zachodu z obs³u-

g¹, a pogoda pozwala korzystaæ spora-

dycznie. Nie wiem, czy nie lepiej p³aciæ za

k¹piel w basenie miejskim  i mieæ wszyst-

ko z g³owy.

Tomasz

PRZYK£ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikom wybraæ basen do ogrodu

POSZUKIWANY: basen zewnêtrzny, który

umieszczony bêdzie w ogrodzie wraz z in-

stalacj¹ basenow¹, œrodkami do uzdatnia-

nia wody. Zale¿y nam na basenie wkopa-

nym w ziemiê o standardowych wymiarach

i kszta³cie. Miejsce przeznaczone pod zabu-

dowê: 12x8 m.

fo
t.
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Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile

BWT, BBasen MMy PPool, PPremium oowalny
wymiary: 8 m x 4 m x 1,5 m – 15 3320 zz³
+ drabinka do basenu – 198 zz³
zagospodarowanie terenu wokó³ basenu
(zakup mrozoodpornych p³ytek do ob³o¿enia
basenu + robocizna) – 4 5500 zz³

Z DDOŒWIADCZEÑ CCZYTELNIKÓW
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