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Baseny

 Olimpia Wolf

adny i solidnie wykonany 

basen dodaje presti u

i zapewnia atrakcyjny 

relaks, pod warunkiem 

jednak, e jego utrzymanie 

w sta ej gotowo ci nie 

b dzie zbyt pracoch onne. 

A do tego potrzebne 

s  zautomatyzowane 

urz dzenia dobrej klasy. 

Ile kosztuje basenIle kosztuje basen 
przydomowy?przydomowy?
Najprostszy basen do postawienia na 

ziemi mo na kupi  ju  za kilkana cie tysi -

cy z otych. Dro sze niecki, przystosowa-

ne zazwyczaj do wkopania w grunt, kosz-

tuj  przeci tnie 25–70 tys. z otych. Koszt 

zale y od rodzaju basenu, jego wielko-

ci i wyposa enia. Do ceny samej niecki 

doliczy  trzeba koszty robót ziemnych, 

instalacji basenowej oraz wyko czenia 

nawierzchni wokó  basenu – na przyk ad 

p ytkami, kostk  czy drewnem. Dlatego 

w ofertach firm nale y zawsze spraw-

dza , czego dotyczy podawana przez 

nie cena basenu. Mo e si  okaza , e

atrakcyjna cenowo oferta zawiera tylko 

takie elementy jak niecka, filtry, instala-

cja i drabinki, a za monta  i zagospoda-

rowanie terenu wokó  basenu trzeba za-

p aci  dodatkowo.
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K piel
w ogrodzie

Je li planujemy wydatek kilkudziesi ciu 

tysi cy z otych, aby cieszy  si  basenem 

we w asnym ogrodzie, powinni my si  do 

tej inwestycji dobrze przygotowa . Jakimi 

dysponujemy rodkami i co jest dla nas 

wa ne? Czy to, by by  trwa y przez wie-

le lat? Czy ma by  wkopany w grunt? Czy 

chcieliby my basen o l ejszej konstrukcji 

postawiony latem na ziemi, a zim  chowa-

ny? Czy b dziemy si  w nim tylko k pa

i relaksowa , czy te  zale y nam na wy-

godnym p ywaniu? Jakie chcieliby my 

mie  wyko czenie basenu – p ytki, lami-

nat, folia? Na jakich udogodnieniach szcze-

gólnie nam zale y – wygodne schody, re-

flektory, zadaszenia?

 Na rynku oferowane s  liczne modele 

basenów z ró nych materia ów.

Najlepsze miejsce
Basen powinno si  usytuowa  blisko domu, 

aby atwo by o doprowadzi  do niego insta-

lacj  wodoci gow  i elektryczn . Miejsce 

powinno by  zaciszne i s oneczne, z daleka 

od drzew, których li cie i ig y mog yby za-

nieczyszcza  wod .

 Je li basen ma by  wkopany w grunt, na-

le y si  upewni , czy w wybranym miejscu 

nie ma korzeni drzew lub czy nie przebiega-

j  tamt dy instalacje podziemne. 

 O pomoc w ustaleniu najlepszego miej-

sca warto si  zwróci  do firmy sprzedaj cej 

baseny: specjalista uwzgl dni te  no no

gruntu, poziom wód gruntowych oraz ro-

dzaj gleby. 

Wielko  i kszta t
Z cz onkami rodziny warto ustali , jak chc

korzysta  z basenu: czy ma to by  miejsce 

jedynie do wspólnych k pieli i och ody la-

tem czy te  do p ywania sportowego? 

A mo e nawet do skoków do wody?

 Standardowe przydomowe baseny maj

wymiary 4 × 8 m i g boko  1,5 m – wy-

starczaj ce do k pieli rekreacyjnej. Baseny 

o wymiarach 5 × 10 m s  wygodniejsze do 

p ywania, ale du o dro sze, zarówno w bu-

dowie, jak i eksploatacji – utrzymanie ich 

kosztuje ok. 50% wi cej ni  tych mniej-

szych. Basen do skoków z trampoliny musi 

mie  g boko  od 1,8 m do 2,7 m. 

 Kszta t niecki mo e by  dowolny, ale 

warto pami ta , e standardowe, czyli pro-

stok tne, owalne, ósemkowe oraz w kszta -

cie ko a s  du o ta sze od nieregularnych.

Z czego niecka
Baseny budowane metod  tradycyjn  maj

nieck elbetow  monolityczn . Elementy 

niecki betonuje si  w deskowaniu tradycyj-

nym, rozbieralnym lub tzw. traconym, czy-

li pozostawianym w gruncie po zwi zaniu 

betonu (takiego deskowania si  nie rozbie-

ra). Basenowi budowanemu t  metod atwo 

nada  dowolny kszta t. Monolityczna niecka 

elbetowa jest najtrwalsza, ale jednocze nie 
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najdro sza. ciany basenu mo na te  zbudo-

wa z bloczków betonowych. Nieck  wyka -

cza si  p ytkami ceramicznymi, laminatem 

lub foli .

 Je li decyzja o postawieniu basenu zapad a

w trakcie budowy domu, nieck  mo e wybu-

dowa  ekipa wznosz ca budynek: dzi ki temu 

znacznie ograniczy si  koszty budowy basenu. 

Na rynku dost pne s  równie  baseny o kon-

strukcji niecki w szalunku aktywnym z po-

lipropylenu z kompaktow  grup  urz dze

zwan  grup  filtruj c . Szalunek aktywny to 

modu  o wysoko ci 120 cm i szeroko ci 25 cm 

z zamocowan  na górze listw  do mocowania 

folii. Zmontowane panele d ugo ci od 0,5 do 

2 m, proste lub zaokr glone, dostarcza si  bez-

po rednio na miejsce budowy i sk ada z nich 

nieck  basenu. Po u o eniu zbrojenia cian 

i dna basenu ca o  si  betonuje. 

Niecka basenu mo e by  te  wykonana 

z laminatu i wstawiona do wykopu, na któ-

rego dnie wykonana jest wylewka betonowa. 

Przestrze  mi dzy wykopem a ciankami ba-

senu wype nia si  mieszank  piasku z cemen-

tem, wsypywan  stopniowo z równoczesnym 

nape nianiem niecki wod . Baseny z lamina-

tu s  odporne na promieniowanie UV i mróz. 

Niecka mo e by  wykonana z jednego elemen-

tu lub z o ona z kilku prefabrykatów, które -

czy si  na budowie.

Popularne s  te  baseny z blachy stalowej 

bez podpór. Mog  by  ca kowicie lub cz cio-

wo wkopane w grunt. Ich stalowe ciany maj

grubo  0,60–0,80 mm. Wewn trz s  pokryte 

ochronn  warstw  lakieru, na zewn trz maj

pow ok  z PVC. Na prostych odcinkach cian 

pod u nych basenu trzeba wybudowa  zbro-

jony stal  mur oporowy z bloczków funda-

mentowych.

 Na powierzchni terenu mo na ustawi

basen z grubych folii poliestrowych i PVC 

rozpi tych na stela u z rurek stalowych. 

Wierzchni  warstw  ziemi ro linnej pod 

basenem zast puje si  ubit  podsypk  z pia-

sku i przykrywa geow óknin . Niektóre z ta-

kich basenów trzeba przed nape nieniem na-

pompowa . Ich zalet  jest atwy monta

i mo liwo  rozebrania i z o enia na zim .

Obieg wody
Woda w basenie musi by  ca y czas w ru-

chu, dlatego potrzebne s  urz dzenia wspo-

magaj ce jej kr enie. Ze wzgl du na tech-

nologi  obiegu wody, wyró nia si  baseny:

skimerowe, w których lustro wody znaj-

duje si  15 cm poni ej obrze y. Woda z po-

wierzchni jest odprowadzana przez ski-

mer, czyli urz dzenie przelewowe, a z dna 

– przez spust denny. Po przefiltrowaniu 

i ogrzaniu woda wraca do basenu przez wlo-

towe dysze cienne;

REKLAMA

Ró ne kszta ty schodów do basenu u atwiaj

wej cie i wyj cie z niego

Budowa basenu o konstrukcji niecki w szalunku ak-

tywnym z polipropylenu. W zale no ci od kszta tu 

basenu na miejsce budowy dostarczane s  gotowe 

panele proste lub wygi te oraz odpowiednie naro -

niki. Po czenia paneli wykonuje si  za pomoc rub 

galwanizowanych 
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Firma AQUASTANDOOR jest firm  rodzinn  i zajmuje si  budow  base-

nów od 10 lat. Od pocz tku naszego istnienia wspó pracujemy z producen-

tami asortymentu basenowego z Francji, Hiszpanii i  Niemiec. Jeste my 

bezpo rednimi dystrybutorami, dlatego mo emy zaoferowa  naszym klien-

tom korzystne ceny. W tym roku otwieramy fili  naszej firmy w woj. wielko-

polskim. Zakres prac wykonywanych przez nasz  firm  obejmuje wszyst-

kie etapy budowy basenu, od pomocy przy projekcie, poprzez budow

niecki, do zako czenia i oddania klientowi dzia aj cego basenu. 

Nasza firma mo e pochwali  si  wieloma realizacjami na terenie woj. po-

morskiego. Z naszymi klientami pozostajemy w sta ym kontakcie ch tnie 

s u c pomoc , oferujemy sta y  i  sezonowy serwis basenów. 

Je li potrzebujesz pomocy przy swoim basenie lub zastanawiasz si  nad budo-

wa takiego zapraszamy do kontaktu z nami, wst pny kosztorys basenu wykonu-

jemy bezp atnie.

Zapraszamy do zakupów chemii i akcesoriów basenowych w naszym sklepie 

internetowym na stronie: www.AQUASTANDOOR.pl

NASZA OFERTA 

· baseny domowe i ogrodowe w dowolnych kszta tach i rozmiarach 

· baseny kryte prywatne i publiczne, kompleksy SPA 

· wanny SPA 

· fontanny 

· modernizacja i rozbudowa istniej cych obiektów basenowych 

· zadaszenia basenów odkrytych 

· pe na gama wyposa enia i akcesoriów basenowych 

· pe en asortyment chemii do uzdatniania i czyszczenia wody basenowej i basenów 

AQUASTANDOOR

80-297 Banino (5 km od Trójmiasta) 

ul. Borowiecka 55

www.AQUASTANDOOR.pl

e-mail: baseny@aquastandoor.pl 

tel. 058 342 57 87

tel. kom.    Stanis aw Mokrzycki     512 299 920

                    Ma gorzata Sadecka      660 013 333
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32 706 z *

ASTRAL POOL POLSKA

Basen prefabrykowany (Moonpool – model 

DRACO) – panelowa konstrukcja cian niec-

ki, wyko czona i uszczelniona foli  PVC 

grubo ci 0,75 lub 1,5 mm

wymiary: 3,66 × 6,10 × 1,52 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

niecka basenowa, wk ad foliowy

52 000 z

ASPEKT

Basen betonowy, prostok tna niecka el-

betowa wyko czona foli  basenow  grubo-

ci 1,5 mm

wymiary: 8 × 4 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

rozbudowany uk ad technologiczny o wi k-

szej wydajno ci, filtr, pompa basenowa 

oraz pe na automatyka uzdatniania wody

40 000 z

AQUASTANDOOR

Basen betonowy, niecka prostok tna 

z pustaków, zbrojona, wyko czona foli  ba-

senow  grubo ci 1,5 mm

wymiary: 4 × 8 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

skimery 2 szt., dysze nap ywowe denne 

8 szt., lampy 2 szt., system filtracyjny, oru-

rowanie, elektryka, przykrycie basenu na 

rolce mobilnej, odkurzacz r czny, drabinka

31 000 z *

BASEN POOL WITA

Basen betonowy – niecka wykonana 

z elbetonu, wyko czona foli  basenow

Alkorplan grubo ci 1,5 mm

wymiary: 8 × 3,75 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

filtr wirowy, drabinka, odkurzacz, skimer, 

dysze, pod wietlenie, spust denny

80 000 z

AQUASTANDOOR

Basen betonowy, niecka dowolnego kszta -

tu z pustaków, zbrojona, wyko czona foli

basenow  grubo ci 1,5 mm

wymiary: 12 × 6 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

skimery 2 szt., dysze nap ywowe denne 

8 szt., lampy 2 szt., system filtracyjny, oruro-

wanie, elektryka, przykrycie basenu, odku-

rzacz r czny, drabinka, obrze e z piaskowca

32 000 z *

BASEN POOL WITA

Basen aluminiowy – niecka aluminio-

wa, wyko czona foli  basenow  grubo ci 

0,8 mm

wymiary: 8 × 4 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

filtr wirowy, drabinka, odkurzacz, skimer, 

dysze, pod wietlenie

* bez prac ziemnych i niecki betonowej
* bez prac ziemnych i pod o a

z rynn  przelewow , w takich basenach lustro 

wody jest na wysoko ci obrze a basenu, a nadmiar 

wody jest odprowadzany do zbiornika przelewowego 

przez rynny, czyli specjalne korytka po czone z rur

zbiorcz . Woda po przefiltrowaniu p ynie ze zbiorni-

ka przez dysze denne z powrotem do basenu. 

z kompaktow  grup  filtruj c , to znaczy urz -

dzeniami zapewniaj cymi obieg i jednocze nie fil-

tracj  wody. Kompaktow  grup  filtruj c , cz ciowo 

zanurzon  w wodzie, umieszcza si  na cianie base-

nu. Urz dzenie sk ada si  ze skimera, membrany fil-

truj cej, pompy oraz dysz. Woda jest zasysana, prze-

puszczana przez membran  filtruj c  i ponownie 

odprowadzana do basenu przez dysze. Ca a praca gru-

py filtruj cej odbywa si  wewn trz basenu, zatem nie 

ma ona po czenia z zewn trznym systemem rur, tak 

jak w basenie skimerowym lub z rynn  przelewow .

Przy domach jednorodzinnych najcz ciej sto-

suje si  baseny skimerowe, cho  modele z ryn-

n  przelewow  zapewniaj  bardziej ekonomiczny 

obieg wody. 

Uzdatnianie
W ka dym basenie musz  by  zamontowane filtry, 

poniewa  woda do k pieli powinna mie  parametry 

zbli one do wody pitnej.

Mechaniczne. S  to filtry piaskowe, wirowe lub 

wirowo-antracytowe. Zatrzymuj  osady i zanie-

czyszczenia. Do basenu powinno si  dobiera  urz -

dzenia umo liwiaj ce cztero- lub sze ciokrotn  wy-

mian  wody w ci gu doby. Filtry te wyposa one s

w manometr, który wskazuje stopie  zanieczyszcze-

nia z o a, a gdy przekroczony on okre lon  warto ,

filtry trzeba przep uka . W mniejszych basenach 

 Basen z kompaktow  grup  filtruj c , przymocowan

do jego brzegu, niepod czon  do adnego zewn trzne-

go obiegu

Rynna przelewowa
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* cena zale na od kursu euro  

kratka przelewowa

rynna przelewowa 

otaczaj ca brzegi niecki

niecka

basenowa

woda

wyp ywaj ca

z basenu
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mo na zastosowa  wymienne wk adki filtracyjne z siatki stalowej, po-

liestrowej lub polietylenowej, ale trzeba je cz sto wymienia .

Chemiczne. Aby w wodzie nie rozwija y si  glony, trzeba j  dezyn-

fekowa . Poprawia ona równie  odczyn pH wody, który powinien wy-

nosi  ok. 7,2–7,6: ni szy powoduje podra nienia oczu i skóry, rdze-

wienie konstrukcji metalowych, a w wodzie o wy szym pH wytr caj

si  zwi zki wapnia. W basenach domowych najcz ciej stosuje si  de-

zynfekcj  chlorem i ozonem lub chlorem i promieniami UV lub rza-

dziej promieniami UV, ozonem, bromem, jodem, tlenem aktywnym. 

Preparaty te musz  by  dozowane r cznie lub automatycznie w sposób 

ci g y, by w wodzie by o ich sta e st enie. 

Podgrzewacze wody
Warto zainwestowa  w urz dzenia podgrzewaj ce wod  w basenie, po-

niewa  w naszym klimacie samo s o ce nie wystarczy, aby by a ona 

ciep a.

Przep ywowa grza ka elektryczna. Jest wyposa ona w termostat, 

który umo liwia ustawienie temperatury mi dzy 10 a 55°C oraz zabez-

piecza grza k  przed przegrzaniem i wy cza j , gdy w basenie nie ma 

wody. Jej moc (6, 9, 12, 18 kW) dobiera si  do pojemno ci niecki – przy-

k adowo, je li niecka ma pojemno  90 m3 (10 × 6 × 1,5 m), moc grza -

ki powinna wynosi  18 kW. atwo j  zamontowa , ale jest droga w eks-

ploatacji.

Kocio . Mo e by  gazowy lub olejowy. Trzeba dokupi  do niego spe-

cjalny wymiennik ze stali nierdzewnej, w którym woda z basenu b -

dzie odbiera a ciep o z wody podgrzewanej przez kocio . Ogrzewanie 

wody w basenie w ten sposób jest bardziej ekonomiczne ni  grza k

elektryczn .

Pompa ciep a. Je li ogrzewa dom, mo na j  wykorzysta  równie  do 

podgrzewania wody w basenie: trzeba wtedy dokupi  zbiornik buforo-

wy odpowiedniej pojemno ci (300 l do basenu 30 m3).

Kolektory s oneczne. Je eli maj  s u y  do przygotowywania c.w.u., 

warto wybra  taki system solarny, który ogrzeje równie  wod  w ba-

senie. Dom z basenem, w którym woda jest podgrzewana kolektorami, 

jest opisany w artykule „S oneczne grzanie” na stronie 101. 

Przykrycie
Basen w ogrodzie warto przykrywa  nie tylko dlatego, by nie wpada-

y do niego zanieczyszczenia, a tak e dla ograniczenia strat ciep a

i zmniejszenia parowania wody. A oto, jaki jest wybór:

Folie s oneczne, nazywane te  solarnymi. S  to pokrycia b belkowe 

lub piankowe, które utrzymuj  si  na powierzchni wody. S  niedrogie, 

ale nie zabezpieczaj  przed przypadkowym wpadni ciem do basenu. 

Tkaniny z PVC. Chroni  przed zanieczyszczeniami, ale gromadz ca 

si  na nich woda deszczowa mo e wcieka  do basenu. S  nieco k opotli-

we w rozk adaniu, bo trzeba do tego dwóch osób.

aluzje z profili PVC. Przepuszczaj  promienie s oneczne, co sprzyja 

ogrzewaniu wody. Nawija si  je na wa ek r cznie lub za pomoc  pilota. 

Montuje si  je na skraju basenu.

Zadaszenia z p yt poliw glanowych.  Przesuwane s  wzd u  ba-

senu po prowadnicach lub na specjalnych kó kach kauczukowych. 

S  dro sze ni  wymienione wy ej przykrycia, ale woda jest pod nimi 

d u ej ciep a, a poniewa  zamykaj  nad basenem przestrze  wysoko-

ci 1–1,5 m, umo liwiaj  korzystanie z k pieli nawet w ch odne dni.

Balony ze zbrojonej folii PVC. Wype nione powietrzem tworz  nad 

basenem kopu  wysok  na 2,5 m, dzi ki temu w basenie mo na swo-

bodnie p ywa . Do pod o a mocuje si  je kotwami. Przed u aj  czas ko-

rzystania z k pieli podobnie jak zadaszenia poliw glanowe, ale s  od 

nich du o dro sze. 
REKLAMA

Mog  pomie ci  od dwóch do o miu osób. Mog  by  wolno stoj ce lub 

zabudowane. Konstrukcja jest na tyle lekka, e umo liwia przenoszenie 

i ustawianie basenu w dowolnym miejscu. 

Wyposa one s  w hydromasa . Najcz ciej stosuje si  dysze punk-

towe z regulowanym kierunkiem strumienia wody, kilkupunktowe, czy-

li z jednej dyszy wyp ywa kilka strumieni oraz wirowe (obracaj  si , gdy 

przep ywa przez nie napowietrzona woda). Minibaseny spa wyposa one

s  równie  w bicze podwodne – dysze wpuszczaj ce do wanny wod

z bardzo du  si  – oraz kaskady, montowane na kraw dzi wanny.

 Koszt minibasenu spa zale y od wielko ci, wyposa enia, czyli m.in. 

liczby i rodzaju dysz masuj cych. Ju  za 15 tys. z  mo na kupi  modele 

dla czterech osób; dro sze kosztuj  40, 60, a nawet 80 tys. z

Minibaseny spa

Minibasen nape nia si  zwyk ym w em ogrodowym
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AQUA PLUS 

ul. Umi skiego 3 lok. 65

03-984 Warszawa

tel. 022 613 59 68

www.aquaplus.pl

e-mail: biuro@aquaplus.pl

 Budowa basenów k pielowych

 Sprzeda  urz dze  i akcesoriów

 Renowacja istniej cych basenów

 Zadaszenia przesuwne

 W basenach z zadaszeniami woda stygnie wolniej i o wiele szybciej si  na-

grzewa ni  w basenach bez przykrycia


