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Baseny produkowane przez POLDER® TECHNIKA 

BASENOWA znajdują zastosowanie w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako baseny 

zewnętrzne odkryte lub wewnętrzne kryte (sezonowe 

lub całoroczne). Wieloletnie doświadczenie w projek-

towaniu basenów i szeroka gama urządzeń umożliwia 

dobór kształtu i usytuowanie basenu według indywi-

dualnych wymagań. Wykładanie basenu folią Alkorplan 

2000® eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowej 

hydroizolacji, ogranicza koszty napraw oraz ułatwia 

utrzymanie w czystości dna basenu. Folia może być 

układana na dowolnym podłożu, a w razie konieczności 

można łatwo dokonać wymiany lub renowacji.

Rodzaje:

l skimmerowe – z przelewem punktowym umiesz-

czonym w ścianie, przez który woda z lustra basenu 

dostaje się do urządzeń filtracyjnych

l przelewowe – z rynną przelewową wokół całej 

krawędzi basenu, przez którą woda przelewa się do 

zbiornika przelewowego, a następnie jest zasysana do 

urządzeń filtracyjnych (przelew wykonywany własną 

technologią, technologia prawnie chroniona)

Materiał: żelbetowa płyta denna gr. 20 cm, ściany 

z betonowych elementów prefabrykowanych (zasto-

sowanie betonu wodoszczelnego ogranicza maksy-

malnie nieszczelności niecki basenowej), wykończe-

nie niecki za pomocą dwuwarstwowej folii basenowej 

Alkorplan 2000® lub płytek ceramicznych

Kształty: dowolne w zależności od wymagań inwe-

stora

Uzdatnianie wody:

l mechaniczne – za pomocą zestawu filtracyjnego: 

pompa obiegowa z filtrem wstępnym, filtr piaskowy 

zasadniczy z zaworem funkcyjnym 6-drogowym

l chemiczne – za pomocą odpowiednio dobranych 

środków

Ogrzewanie wody: podgrzewacze elektryczne, 

wymienniki tytanowe lub ze stali nierdzewnej połą-

czone z układem c.o. oraz kolektory słoneczne; moc 

urządzeń dobierana jest w zależności od wielkości 

basenu oraz możliwości technicznych układu c.o. lub 

mocy przyłącza energetycznego

Czyszczenie basenu: ręczne lub mechaniczne

Wyposażenie dodatkowe: wodospady, fontanny, 

grzybki wodne, pływanie przeciwprądowe

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż bezpośrednia na terenie całe-

go kraju

Gwarancja: 1-3 lata na urządzenia i wykonawstwo, 

10 lat – folia Alkorplan 2000®

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, certyfikat produ-

centa folii Alkorplan 2000®, Atesty PZH na oferowane 

środki uzdatniania wody i urządzenia techniczne

Usługi: kompleksowa obsługa inwestycji, doradztwo 

techniczne, serwis

POLDER® TECHNIKA BASENOWA

ul. Przylesie 23, Libertów, 30-444 Kraków, tel. 12 256 43 80, faks 12 256 43 81, tel. kom. 601 495 741

www.polder.pl, e-mail: biuro@polder.pl
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