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WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Basen

przydomowy

Olimpia Wolf

Basen przydomowy kojarzy si

z jednej strony z przyjemno ci

i luksusem, z drugiej 

– z konieczno ci   pracoch onnego 

utrzymania go w czysto ci. 

Zautomatyzowane urz dzenia 

dobrej klasy mog  uwolni  nas 

od tych uci liwo ci i sprawi ,

e b dziemy my le  g ównie 

o zaletach w asnej p ywalni.

Wiosna to dobry okres na podejmowanie decyzji o w asnym basenie. Szukanie, prze-

gl danie ofert, zatwierdzenie projektu oraz jego realizacja zajm  nie wi cej ni  kilka 

miesi cy, a latem b dzie mo na zacz  p ywanie „na swoim”.

Gdy podejmuje si  decyzj  o kupnie w asnego basenu, trzeba dokona  wielu wyborów. 

Jeden z pierwszych dotyczy wielko ci naszego basenu. Do k pieli rekreacyjnej wystar-

czy wielko  4 × 8 m i g boko  1,5 m: tyle maj  standardowe baseny ogrodowe. Du o

wygodniejsze do p ywania, ale dro sze – zarówno w budowie, jak i w eksploatacji – s

niecki o wymiarach 5 × 10 m. Je li za  chcieliby my skaka  z trampoliny, to basen 

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

Drugi wa ny wybór to miejsce. Najlepiej, je li uda nam si  wygospodarowa  na 

dzia ce s oneczny i zaciszny plac, z dala od ruchliwej ulicy, ale tak e od drzew, któ-

rych li cie i ig y mog yby wpada  do wody. Basen powinien by  te  mo liwie blisko 

domu, poniewa atwiej wtedy doprowadzi  do niego instalacj  wodoci gow  i elek-

tryczn .

Uwaga! Je li basen ma by  wkopany w grunt, nale y si  upewni , czy w wybranym 

miejscu nie ma korzeni drzew lub czy nie przebiegaj  tamt dy instalacje podziemne.

Po rad  w sprawie wyboru miejsca na basen najlepiej si  zwróci  do przedstawicie-

la firmy, która b dzie go budowa  – specjalista uwzgl dni równie  no no  gruntu, po-

ziom wód gruntowych i rodzaj gruntu.

Ile b dzie kosztowa ?
Ju  za kilkana cie tysi cy mo na kupi  nieck  do postawienia na ziemi lub przystoso-

wan  do zag bienia w gruncie nieck  ze stali. Za kwot  od 25 do 40 tys. z  mo na ku-

pi  basen o wymiarach 8 × 4 m m.in. o niecce aluminiowej, z elbetu albo z paneli po-

limerowych. Dro sze modele kosztuj  40–60 tys. z , a s  te  wersje w cenie 150 tys. z .

Koszt samej niecki to zwykle 60% kosztów ca ej inwestycji, a pozosta e 40% trze-

ba wyda  na wyposa enie basenu. Je li wi c przegl damy oferty firm buduj cych 

Czysty basen

Ka dy basen wymaga okresowego czyszcze-

nia i konserwacji, Mo na do tego kupi  zwyk e

r czne szczotki albo skomplikowane urz dze-

nia automatyczne. 

Podstawowymi przyrz dami, potrzebnymi w ka -

dym basenie ogrodowym, s podbieraki do li-

ci i innych du ych zanieczyszcze . Najcz ciej 

wykonane s  z lekkich materia ów i umocowa-

ne na d ugiej rurze teleskopowej. Mog  by  wy-

posa one w skrobaki, u atwiaj ce usuwanie za-

nieczyszcze  z dna basenu. 

atwiejsze jest czyszczenie basenu przy u yciu 

zestawu do odkurzania r cznego. Taki odku-

rzacz to pod czony do filtru w  z teleskopo-

w  rur  i szczotk  ss c . Wessana przez odku-

rzacz zanieczyszczona woda przechodzi przez 

filtr, po czym wraca do basenu. Rozwi zaniem 

dro szym, ale wartym polecenia, jest odku-

rzacz samobie ny, sterowany mikroproceso-

rem lub pilotem.
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baseny, to powinni my zwraca  szczególn

uwag  na koszty urz dze  do czyszczenia 

i podgrzewania wody, filtrów, rur doprowa-

dzaj cych wod , os on, o wietlenia, a tak e

preparatów dezynfekuj cych.  

Znaczny wp yw na koszty mo e mie

miejsce instalacji uk adu filtruj cego oraz 

wspó pracuj cej z nim pompy. Mo e to by

wybrane pomieszczenie w domu lub w piw-

nicy lub – co wi e si  z dodatkowymi wy-

datkami – specjalny budynek techniczny.

Pami tajmy, e podaj c koszty basenów, 

firmy zazwyczaj nie uwzgl dniaj  kosztów 

wykopów ani ewentualnego wywozu ziemi. 

Dlatego przed rozpocz ciem robót ziemnych 

warto si  zastanowi , w jaki sposób zagospo-

darowa  wydobyty grunt: wykorzysta  go do 

ukszta towania dzia ki czy mo e sprzeda .

Wielu producentów podaje koszty base-

nów w euro i s  one przeliczane na z otów-

ki w momencie zakupu. Transport jest naj-

cz ciej wliczony w cen , ale zawsze warto 

wcze niej o to zapyta .

Pami tajmy, e ceny mo emy negocjowa .

Upusty i rabaty firmy ustalaj  indywidual-

nie – zale nie od zakresu robót i liczby ele-

mentów dodatkowych w wyposa eniu.

Jak  nieck  wybra ?
Wa ny dla kosztów inwestycji jest wybór 

dotycz cy rodzaju niecki, który powinien 

by  dostosowany do warunków gruntowo-

-wodnych na dzia ce.

A oto jak  nieck  mo e mie  basen:

Z bloczków betonowych. Basen mo e mie

ciany i dno z bloczków. 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. 

elbetowa monolityczna. ciany takiej 

niecki betonuje si  w deskowaniu tradycyj-

nym albo rozbieralnym, ewentualnie w tzw. 

deskowaniu traconym, czyli pozostawia-

nym w gruncie po zwi zaniu betonu (takie-

go deskowania si  nie rozbiera). Basenowi 

elbetowemu mo na nada  dowolny kszta t. 

Monolityczna niecka elbetowa jest najtrwal-

sza, ale jednocze nie najdro sza.

Innym wariantem jest basen wykonany 

w szalunku aktywnym: szalunek aktywny 

to modu y o wysoko ci 120 cm i szeroko ci 

25 cm z zamontowan  na górze listw  do in-

stalacji folii. Basen powstaje w fabryce we-

d ug formy i wymiarów wybranych przez 

klienta. Zmontowane panele o d ugo ci od 

0,5 do 2 m, proste lub zaokr glone, dostar-

czane s  bezpo rednio na miejsce budowy, 

gdzie uk adane s  w form  basenu. Po uzbro-

jeniu cian i dna basenu ca o  zalewana 

jest betonem, tworz c wraz z aw  i wie cem 

górnym mocn  konstrukcj  niecki basenu.

Z blachy stalowej bez podpór. S  to niec-

ki o cianach grubo ci 0,60–0,80 mm, prze-

znaczone do cz ciowego lub ca kowitego

wkopania w grunt. Wewn trz pokryte s

ochronn  warstw  lakieru, na zewn trz 

maj  pow ok  z PVC. Na prostych odcin-

kach ciany pod u ne takiego basen wyma-

gaj  wybudowania zbrojonego stal  muru 

oporowego z bloczków fundamentowych.

Z laminatu. Taka niecka mo e by  wy-

konana jako jeden element lub sk ada  si

z kilku prefabrykatów z laminatu, które -

czy si  na budowie po wstawieniu do wyko-

Wi kszo  firm zapewnia serwis wybudo-

wanych przez siebie basenów. Przyk adowo

przegl d instalacji hydraulicznej, odkurza-

nie basenu i sprawdzenie stanu wody jed-

norazowo kosztuje od 150 z .

Gwarancj  nie s  obj te uszkodzenia 

mechaniczne ani awarie drobnych elemen-

tów np. arówek czy wk adów do lamp.

Gwarancj  najcz ciej obj te s  nast -

puj ce elementy basenów:

folie – na 10 lat,

urz dzenia – 2 lata,

instalacja – 1 rok.

Gwarancja i serwis

 Po wymurowaniu niecki z bloczków 

betonowych trzeba j  otynkowa  wewn trz 

i osadzi  niezb dne elementy oraz wykona

instalacj  basenu
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32 000 z *

BASEN POOL WITA
Basen aluminiowy – niecka aluminiowa, 

wyko czona systemow  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 pod o a

26 700 z *

FLUIDRA POLSKA

(marka ASTRAL POOL)
Basen prefabrykowany (Moonpool – mo-

del DRACO) – panelowa konstrukcja niec-

ki; basen przeznaczony do ca kowitej zabu-

dowy w ziemi; wyko czenie i uszczelnienie 

niecki – folia PVC o 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

* cena zale na od kursu euro

56 000 z

API-BASENY DESJOYAUX
Basen betonowy (Benjamin) – do ca ko-

witej zabudowy w ziemi, niecka wykonana 

z modu owego szalunku aktywnego, zbro-

jona i wype niona  betonem, wyko czona 

foli  PCV, schody roma skie R176

wymiary: 7 × 3,5 × 1,2–1,7 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

kompaktowa grupa filtruj ca GRI 181 

z dwoma reflektorami i pomp  18 m3/h, 

filtr membranowy 6 mikronów, obrze e ka-

mienne, odkurzacz r czny

pu, na którego dnie wykonana jest wylew-

ka betonowa. Przestrze  mi dzy wykopem 

a ciankami laminatu wype nia si  mie-

szank  piasku z cementem, wsypywan

stopniowo z równoczesnym nape nianiem 

niecki wod . Baseny z laminatu s  odporne 

na promieniowanie UV i mróz. 

Z grubych folii poliestrowych i PVC. S  to 

elastyczne zbiorniki rozpi te na stela u z ru-

rek stalowych. Taki basen mo na ustawi

na powierzchni terenu. Wierzchni  warstw

ziemi ro linnej pod basenem zast puje si

przedtem ubit  podypk  z piasku i przykry-

wa geow óknin . Niektóre z takich basenów 

trzeba przed nape nieniem napompowa .

S atwe w monta u, wi c na zim  mo na je 

rozbiera  i przechowywa  w pomieszczeniu.

Obieg wody
Instalacja basenowa musi by  wykona-

na z materia ów odpornych na korozj .

Najodpowiedniejsze s  rury, kszta tki i dy-

sze z PVC lub stali nierdzewnej. 

Ze wzgl du na technologi  obiegu wyró -

nia si  nast puj ce odmiany basenów: 

skimerowe – z lustrem wody ok. 15 cm 

poni ej obrze a basenu. Woda z warstwy 

powierzchniowej jest odprowadzana przez 

urz dzenie przelewowe zwane skimerem, 

warstwa denna za  – przez spust denny. Po 

przefiltrowaniu i ogrzaniu wraca do base-

nu przez wlotowe dysze cienne. W domach 

jednorodzinnych instaluje si  najcz ciej 

w a nie baseny skimerowe;

z rynn  przelewow  – z lustrem wody na 

wysoko ci obrze a. Nadmiar wody jest od-

prowadzany przez rynny przelewowe po-

czone z rur  zbiorcz , która odprowadza 

wod  do zbiornika przelewowego. St d, po 

przefiltrowaniu, jest ona przez dysze denne 

kierowana z powrotem do basenu. Baseny 

z rynn  przelewow  zapewniaj  ekonomicz-

ny obieg wody, dlatego s  stosowane g ów-

nie w basenach publicznych.

z kompaktow  grup  filtruj c , czyli

urz dzeniami zapewniaj cymi obieg i jed-

nocze nie filtracj  wody. Kompaktowa gru-

pa filtruj ca, cz ciowo zanurzona w wo-

dzie, usytuowana jest na cianie basenu. 

Urz dzenie sk ada si  ze skimera, membra-

ny filtruj cej pompy oraz dysz. Woda jest za-

sysana, przepuszczana przez membran  fil-

truj c  i ponownie odprowadzana do basenu 

przez dysze. Warto wiedzie , e praca gru-

py filtruj cej odbywa si  wewn trz basenu, 

wi c nie ma ona po czenia z zewn trznym 

systemem rur, jak w basenie skimerowym 

lub z rynn  przelewow .

40 000 z

AQUASTANDOOR
Basen prostok tny do ca kowitej zabudowy 

w ziemi, niecka z pustaków zbrojona, wyko -

czona foli  basenow  1,5 mm

wymiary: 4 × 8 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny: 

wyposa enie niecki: skimery 2 szt., dysze 

nap ywowe denne 8 szt., lampy basenowe 

2 szt., system filtracyjny pompa i filtr 

piaskowy, orurowanie, elektryka, przykrycie 

basenu na rolce mobilnej, odkurzacz 

r czny, drabinka

31 000 z *

BASEN POOL WITA
Basen betonowy – niecka wykonana z el-

betonu, wyko czona systemow  foli  ba-

senow  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

* bez prac ziemnych i niecki betonowej

56 120 z

FLOREXPOL BIS
Basen z pustaków szalunkowych – niec-

ka wykonana w systemie TecnoBloc; wy-

ko czenie – wyk adzina basenowa zbrojo-

na o grubo ci 1,5 mm typu Alkorplan 2000

wymiary: 8,0 × 4,0 × 1,5 m

wyposa enie wchodz ce w sk ad ceny:

aparat filtracyjny typu piaskowego, skimer, 

dysze nap ywowe denne, spust denny, lam-

pa o wietlenia podwodnego, strumieni-

ca, masa  karku; przykrycie solaryczne UV 

z r czn  zwijark
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Podgrzewanie wody
w basenie
Aby cieszy  si  basenem nie tylko w rodku 

lata, warto zainwestowa  w urz dzenia pod-

grzewaj ce wod .

Przep ywowa grza ka elektryczna. Moc 

– od 6 do 12 kW – dobiera si  do wielko ci 

basenu. Grza ka taka jest zasilana jedno- lub 

trójfazowo i wyposa ona w termostat, na 

którym mo na ustawi  temperatur  od 0 do 

50°C. Jest to urz dzenie atwe w monta u, 

ale drogie w eksploatacji. 

Kocio  gazowy lub olejowy. Wod  w ba-

senie mo na te  ogrzewa  tym samym ko-

t em, którym jest ogrzewany dom. Trzeba 

wtedy dokupi  do niego wymiennik, w któ-

rym woda z basenu b dzie odbiera a cie-

p o z wody podgrzewanej przez kocio .

Wymiennik musi by  wykonany ze stali nie-

rdzewnej, odpornej na dzia anie chloru za-

wartego w wodzie basenowej. Ogrzewanie 

wody kot em jest bardziej ekonomiczne ni

grza k .

Kolektory s oneczne. S  kosztownym 

wydatkiem, ale s  tanie w eksploatacji. 

Umieszcza si  je w najbardziej nas onecz-

nionej cz ci dachu lub ogrodu. 

REKLAMA

Schemat basenu z rynn  przelewow

spust denny

reflektor

odprowadzenie 

z rynny 

przelewowej

rynna przelewowa

zbiornik przelewowy

zbiornik dozowania chemii basenowej

przeciwpr d

pompa obiegowa

filtr

wymiennik ciep a

dysze nap ywu

skrzynki pr dowe

odp yw do kanalizacji

odkurzacz automatyczny

Schemat basenu ze skimerem

skimer

spust denny pompa obiegowa

filtr

kratka odp ywowa

luza dozuj ca

wymiennik ciep a

dysze nap ywowe cienne

przeciwpr d

reflektory podwodne

puszki po czeniowe

transformator

gniazdo odkurzacza

odkurzacz
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Mechaniczne uzdatnianie 
wody
W basenach stosuje si  filtry mechanicz-

ne – piaskowe, wirowe, wirowo-antra-

cytowe – zatrzymuj ce osady i zanieczysz-

czenia. Najcz ciej stosuje si  urz dzenia 

umo liwiaj ce cztero-, a nawet sze ciokrot-

n  wymian  wody w basenie w ci gu doby. 

Filtry wyposa one s  w manometr, któ-

ry wskazuje zanieczyszczenie z o a; kie-

dy przekroczy ono  okre lony poziom, filtr 

trzeba przep uka . W ma ych basenach do-

mowych stosuje si  te  wymienne wk ady

filtracyjne z siatki stalowej, poliestrowej 

lub polietylenowej. 

Uzdatnianie chemiczne 
i preparaty dezynfekuj ce
Dezynfekcja wody zapobiega rozwojowi 

glonów, a tak e poprawia jej odczyn pH. 

W a ciwy, tj. zasadowy odczyn pH wody 

w basenie, to ok. 7,2–7,6; ni sza warto  pH 

mo e powodowa  podra nienia oczu i skó-

ry, sprzyja te  korozji elementów metalo-

wych. Z kolei w wodzie o pH wy szym ni

7,6 wytr caj  si  zwi zki wapnia. 

W basenach domowych najcz ciej sto-

suje si  dezynfekcj  chlorem czon  (chlor 

i ozon, chlor i promienie UV) lub – rzadziej 

– dezynfekcj  bezchlorow  (promieniami 

UV, ozonem, bromem, jodem, tlenem ak-

tywnym).  

Zamiast dodawania do wody preparatów 

dezynfekuj cych stosuje si  te  wytwarza-

nie chloru przez elektroliz  soli kuchen-

nej (NaCl). Do wody basenowej wsypuje si

sól i przepuszcza t  wod  przez urz dze-

nie, w którym s  zainstalowane elektrody. 

Na skutek rozk adu soli wytwarza si  chlor. 

Jest to metoda ta sza ni  ci g e dozowanie 

zwi zków chloru. 

Ozonowanie, cho  bardzo skuteczne, 

w prywatnych basenach stosuje si  rzad-

ko ze wzgl du na wysokie koszty inwesty-

cyjne.

Wymiana wody
Raz na dwa lub trzy lata powinno si  z base-

nu wypu ci  ca  wod : mo na wtedy oczy-

ci  powierzchni  i w razie konieczno ci 

przeprowadzi  naprawy niecki lub elemen-

tów instalacji.

Z basenów wy o onych foli  nale y na 

zim  spu ci  wod  do takiego poziomu, by 

odkry  skimery i dysze wylotowe. Z wody 

trzeba równie  opró ni  uk ad filtracyjny, 

aby zamarzaj c, nie rozsadzi a ona orurowa-

nia. Basen trzeba przykry  na zim  plande-

k , która w cz ci centralnej jest perforowa-

na i przepuszcza wod  opadow , zatrzymuj c

zanieczyszczenia. Je li basen jest wyk adany 

p ytkami i posadowiony w gruncie suchym, 

nieck  nale y ca kowicie opró ni  z wody. 

Nie nale y opró nia  basenów posadowio-

nych w gruncie podmok ym.

Wygodne i popularne s  zadaszenia z poliw glanu i aluminium, które sk adaj  si  z seg-

mentów przesuwanych teleskopowo – po prowadnicach lub na kauczukowych kó kach. 

Zamykaj  one przestrze  nad basenem na wysoko ci 1–1,5 m, dzi ki czemu w ch odniejsze 

czy deszczowe dni mo na si  k pa  bez odsuwania przykrycia. 

Znacznie ta sze s aluzje z PVC, które nawija si  na wa ek r cznie lub za pomoc  pilota 

i montuje na skraju basenu oraz tkaniny z PVC, które chroni  przed zanieczyszczeniami, ale 

uniemo liwiaj  korzystanie z basenu po przykryciu. Do przykrywania basenów stosuje si  te

folie s oneczne – czyli pokrycia b belkowe, które utrzymuj  si  na powierzchni wody.

Czym przykry  basen?

 R czna zwijarka z foli  solaryczn  do 

przykrycia basenu
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 Zadaszenie segmentowe mo na atwo 

przesuwa  po prowadnicach

REKLAMA
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