WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Basen
przydomowy
Olimpia Wolf

Czysty basen
Kaĝdy basen wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji, Moĝna do tego kupiÊ zwykïe
rÚczne szczotki albo skomplikowane urzÈdzenia automatyczne.
Podstawowymi przyrzÈdami, potrzebnymi w kaĝdym basenie ogrodowym, sÈ podbieraki do liĂci i innych duĝych zanieczyszczeñ. NajczÚĂciej
wykonane sÈ z lekkich materiaïów i umocowane na dïugiej rurze teleskopowej. MogÈ byÊ wyposaĝone w skrobaki, uïatwiajÈce usuwanie zanieczyszczeñ z dna basenu.
atwiejsze jest czyszczenie basenu przy uĝyciu
zestawu do odkurzania rÚcznego. Taki odkurzacz to podïÈczony do filtru wÈĝ z teleskopowÈ rurÈ i szczotkÈ ssÈcÈ. Wessana przez odkurzacz zanieczyszczona woda przechodzi przez
filtr, po czym wraca do basenu. RozwiÈzaniem
droĝszym, ale wartym polecenia, jest odkurzacz samobieĝny, sterowany mikroprocesorem lub pilotem.
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Relaks
fot. Florexpol

Basen przydomowy kojarzy siÚ
z jednej strony z przyjemnoĂciÈ
i luksusem, z drugiej
– z koniecznoĂciÈ pracochïonnego
utrzymania go w czystoĂci.
Zautomatyzowane urzÈdzenia
dobrej klasy mogÈ uwolniÊ nas
od tych uciÈĝliwoĂci i sprawiÊ,
ĝe bÚdziemy myĂleÊ gïównie
o zaletach wïasnej pïywalni.

w wodzie

Wiosna to dobry okres na podejmowanie decyzji o wïasnym basenie. Szukanie, przeglÈdanie ofert, zatwierdzenie projektu oraz jego realizacja zajmÈ nie wiÚcej niĝ kilka
miesiÚcy, a latem bÚdzie moĝna zaczÈÊ pïywanie „na swoim”.
Gdy podejmuje siÚ decyzjÚ o kupnie wïasnego basenu, trzeba dokonaÊ wielu wyborów.
Jeden z pierwszych dotyczy wielkoĂci naszego basenu. Do kÈpieli rekreacyjnej wystarczy wielkoĂÊ 4 × 8 m i gïÚbokoĂÊ 1,5 m: tyle majÈ standardowe baseny ogrodowe. Duĝo
wygodniejsze do pïywania, ale droĝsze – zarówno w budowie, jak i w eksploatacji – sÈ
niecki o wymiarach 5 × 10 m. JeĂli zaĂ chcielibyĂmy skakaÊ z trampoliny, to basen
musi mieÊ gïÚbokoĂÊ od 1,8 do 2,7 m.
Drugi waĝny wybór to miejsce. Najlepiej, jeĂli uda nam siÚ wygospodarowaÊ na
dziaïce sïoneczny i zaciszny plac, z dala od ruchliwej ulicy, ale takĝe od drzew, których liĂcie i igïy mogïyby wpadaÊ do wody. Basen powinien byÊ teĝ moĝliwie blisko
domu, poniewaĝ ïatwiej wtedy doprowadziÊ do niego instalacjÚ wodociÈgowÈ i elektrycznÈ.
Uwaga! JeĂli basen ma byÊ wkopany w grunt, naleĝy siÚ upewniÊ, czy w wybranym
miejscu nie ma korzeni drzew lub czy nie przebiegajÈ tamtÚdy instalacje podziemne.
Po radÚ w sprawie wyboru miejsca na basen najlepiej siÚ zwróciÊ do przedstawiciela firmy, która bÚdzie go budowaÊ – specjalista uwzglÚdni równieĝ noĂnoĂÊ gruntu, poziom wód gruntowych i rodzaj gruntu.

Ile bÚdzie kosztowaï?
Juĝ za kilkanaĂcie tysiÚcy moĝna kupiÊ nieckÚ do postawienia na ziemi lub przystosowanÈ do zagïÚbienia w gruncie nieckÚ ze stali. Za kwotÚ od 25 do 40 tys. zï moĝna kupiÊ basen o wymiarach 8 × 4 m m.in. o niecce aluminiowej, z ĝelbetu albo z paneli polimerowych. Droĝsze modele kosztujÈ 40–60 tys. zï, a sÈ teĝ wersje w cenie 150 tys. zï.
Koszt samej niecki to zwykle 60% kosztów caïej inwestycji, a pozostaïe 40% trzeba wydaÊ na wyposaĝenie basenu. JeĂli wiÚc przeglÈdamy oferty firm budujÈcych
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WiÚkszoĂÊ firm zapewnia serwis wybudowanych przez siebie basenów. Przykïadowo
przeglÈd instalacji hydraulicznej, odkurzanie basenu i sprawdzenie stanu wody jednorazowo kosztuje od 150 zï.
GwarancjÈ nie sÈ objÚte uszkodzenia
mechaniczne ani awarie drobnych elementów np. ĝarówek czy wkïadów do lamp.
GwarancjÈ najczÚĂciej objÚte sÈ nastÚpujÈce elementy basenów:
folie – na 10 lat,
urzÈdzenia – 2 lata,
instalacja – 1 rok.

baseny, to powinniĂmy zwracaÊ szczególnÈ
uwagÚ na koszty urzÈdzeñ do czyszczenia
i podgrzewania wody, filtrów, rur doprowadzajÈcych wodÚ, osïon, oĂwietlenia, a takĝe
preparatów dezynfekujÈcych.
Znaczny wpïyw na koszty moĝe mieÊ
miejsce instalacji ukïadu filtrujÈcego oraz
wspóïpracujÈcej z nim pompy. Moĝe to byÊ
wybrane pomieszczenie w domu lub w piwnicy lub – co wiÈĝe siÚ z dodatkowymi wydatkami – specjalny budynek techniczny.
PamiÚtajmy, ĝe podajÈc koszty basenów,
firmy zazwyczaj nie uwzglÚdniajÈ kosztów
wykopów ani ewentualnego wywozu ziemi.
Dlatego przed rozpoczÚciem robót ziemnych
warto siÚ zastanowiÊ, w jaki sposób zagospodarowaÊ wydobyty grunt: wykorzystaÊ go do
uksztaïtowania dziaïki czy moĝe sprzedaÊ.

Wielu producentów podaje koszty basenów w euro i sÈ one przeliczane na zïotówki w momencie zakupu. Transport jest najczÚĂciej wliczony w cenÚ, ale zawsze warto
wczeĂniej o to zapytaÊ.
PamiÚtajmy, ĝe ceny moĝemy negocjowaÊ.
Upusty i rabaty firmy ustalajÈ indywidualnie – zaleĝnie od zakresu robót i liczby elementów dodatkowych w wyposaĝeniu.

JakÈ nieckÚ wybraÊ?
Waĝny dla kosztów inwestycji jest wybór
dotyczÈcy rodzaju niecki, który powinien
byÊ dostosowany do warunków gruntowo-wodnych na dziaïce.
A oto jakÈ nieckÚ moĝe mieÊ basen:
Z bloczków betonowych. Basen moĝe mieÊ
Ăciany i dno z bloczków. NieckÚ wykañcza siÚ
pïytkami ceramicznymi, laminatem lub foliÈ.
JeĂli decyzja o postawieniu basenu zapadïa
w trakcie budowy domu, nieckÚ moĝe wybudowaÊ ekipa wznoszÈca budynek.
¿elbetowa monolityczna. ¥ciany takiej
niecki betonuje siÚ w deskowaniu tradycyjnym albo rozbieralnym, ewentualnie w tzw.
deskowaniu traconym, czyli pozostawianym w gruncie po zwiÈzaniu betonu (takiego deskowania siÚ nie rozbiera). Basenowi
ĝelbetowemu moĝna nadaÊ dowolny ksztaït.
Monolityczna niecka ĝelbetowa jest najtrwalsza, ale jednoczeĂnie najdroĝsza.
Innym wariantem jest basen wykonany
w szalunku aktywnym: szalunek aktywny
to moduïy o wysokoĂci 120 cm i szerokoĂci
25 cm z zamontowanÈ na górze listwÈ do instalacji folii. Basen powstaje w fabryce we-

fot. Basenpool

Gwarancja i serwis

Po wymurowaniu niecki z bloczków
betonowych trzeba jÈ otynkowaÊ wewnÈtrz
i osadziÊ niezbÚdne elementy oraz wykonaÊ
instalacjÚ basenu

dïug formy i wymiarów wybranych przez
klienta. Zmontowane panele o dïugoĂci od
0,5 do 2 m, proste lub zaokrÈglone, dostarczane sÈ bezpoĂrednio na miejsce budowy,
gdzie ukïadane sÈ w formÚ basenu. Po uzbrojeniu Ăcian i dna basenu caïoĂÊ zalewana
jest betonem, tworzÈc wraz z ïawÈ i wieñcem
górnym mocnÈ konstrukcjÚ niecki basenu.
Z blachy stalowej bez podpór. SÈ to niecki o Ăcianach gruboĂci 0,60–0,80 mm, przeznaczone do czÚĂciowego lub caïkowitego
wkopania w grunt. WewnÈtrz pokryte sÈ
ochronnÈ warstwÈ lakieru, na zewnÈtrz
majÈ powïokÚ z PVC. Na prostych odcinkach Ăciany podïuĝne takiego basen wymagajÈ wybudowania zbrojonego stalÈ muru
oporowego z bloczków fundamentowych.
Z laminatu. Taka niecka moĝe byÊ wykonana jako jeden element lub skïadaÊ siÚ
z kilku prefabrykatów z laminatu, które ïÈczy siÚ na budowie po wstawieniu do wykoREKLAMA
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26 700 zï*

31 000 zï*

FLUIDRA POLSKA
(marka ASTRAL POOL)

BASEN POOL ¥WITA

Basen prefabrykowany (Moonpool – model DRACO) – panelowa konstrukcja niecki; basen przeznaczony do caïkowitej zabudowy w ziemi; wykoñczenie i uszczelnienie
niecki – folia PVC o gruboĂci 0,75 lub 1,5 mm
wymiary: 3,66 × 6,10 × 1,52 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
niecka basenowa + wkïad foliowy
* cena zaleĝna od kursu euro

Basen betonowy – niecka wykonana z ĝelbetonu, wykoñczona systemowÈ foliÈ basenowÈ Alkorplan gruboĂci 1,5 mm
wymiary: 8 × 3,75 × 1,5 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
filtr ĝwirowy, drabinka, odkurzacz, skimer,
dysze, podĂwietlenie, spust denny
* bez prac ziemnych i niecki betonowej

pu, na którego dnie wykonana jest wylewka betonowa. Przestrzeñ miÚdzy wykopem
a Ăciankami laminatu wypeïnia siÚ mieszankÈ piasku z cementem, wsypywanÈ
stopniowo z równoczesnym napeïnianiem
niecki wodÈ. Baseny z laminatu sÈ odporne
na promieniowanie UV i mróz.
Z grubych folii poliestrowych i PVC. SÈ to
elastyczne zbiorniki rozpiÚte na stelaĝu z rurek stalowych. Taki basen moĝna ustawiÊ
na powierzchni terenu. WierzchniÈ warstwÚ
ziemi roĂlinnej pod basenem zastÚpuje siÚ
przedtem ubitÈ podypkÈ z piasku i przykrywa geowïókninÈ. Niektóre z takich basenów
trzeba przed napeïnieniem napompowaÊ.
SÈ ïatwe w montaĝu, wiÚc na zimÚ moĝna je
rozbieraÊ i przechowywaÊ w pomieszczeniu.

Obieg wody

32 000 zï*

40 000 zï

BASEN POOL ¥WITA

AQUASTANDOOR

Zaïoĝenia: basen przydomowy. Podajemy ceny brutto (bez montaĝu)

Basen aluminiowy – niecka aluminiowa,
wykoñczona systemowÈ foliÈ basenowÈ
gruboĂci 0,8 mm
wymiary: 8 × 4 × 1,5 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
filtr ĝwirowy, drabinka, odkurzacz, skimer,
dysze, podĂwietlenie
* bez prac ziemnych i podïoĝa

Basen prostokÈtny do caïkowitej zabudowy
w ziemi, niecka z pustaków zbrojona, wykoñczona foliÈ basenowÈ 1,5 mm
wymiary: 4 × 8 × 1,5 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
wyposaĝenie niecki: skimery 2 szt., dysze
napïywowe denne 8 szt., lampy basenowe
2 szt., system filtracyjny pompa i filtr
piaskowy, orurowanie, elektryka, przykrycie
basenu na rolce mobilnej, odkurzacz
rÚczny, drabinka

56 000 zï

56 120 zï

API-BASENY DESJOYAUX

FLOREXPOL BIS

Basen betonowy (Benjamin) – do caïkowitej zabudowy w ziemi, niecka wykonana
z moduïowego szalunku aktywnego, zbrojona i wypeïniona betonem, wykoñczona
foliÈ PCV, schody romañskie R176
wymiary: 7 × 3,5 × 1,2–1,7 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
kompaktowa grupa filtrujÈca GRI 181
z dwoma reflektorami i pompÈ 18 m3/h,
filtr membranowy 6 mikronów, obrzeĝe kamienne, odkurzacz rÚczny

128

BUDUJEMY DOM

BD4_Wybieramy_basen.indd 128

Basen z pustaków szalunkowych – niecka wykonana w systemie TecnoBloc; wykoñczenie – wykïadzina basenowa zbrojona o gruboĂci 1,5 mm typu Alkorplan 2000
wymiary: 8,0 × 4,0 × 1,5 m
wyposaĝenie wchodzÈce w skïad ceny:
aparat filtracyjny typu piaskowego, skimer,
dysze napïywowe denne, spust denny, lampa oĂwietlenia podwodnego, strumienica, masaĝ karku; przykrycie solaryczne UV
z rÚcznÈ zwijarkÈ

Instalacja basenowa musi byÊ wykonana z materiaïów odpornych na korozjÚ.
Najodpowiedniejsze sÈ rury, ksztaïtki i dysze z PVC lub stali nierdzewnej.
Ze wzglÚdu na technologiÚ obiegu wyróĝnia siÚ nastÚpujÈce odmiany basenów:
skimerowe – z lustrem wody ok. 15 cm
poniĝej obrzeĝa basenu. Woda z warstwy
powierzchniowej jest odprowadzana przez
urzÈdzenie przelewowe zwane skimerem,
warstwa denna zaĂ – przez spust denny. Po
przefiltrowaniu i ogrzaniu wraca do basenu przez wlotowe dysze Ăcienne. W domach
jednorodzinnych instaluje siÚ najczÚĂciej
wïaĂnie baseny skimerowe;
z rynnÈ przelewowÈ – z lustrem wody na
wysokoĂci obrzeĝa. Nadmiar wody jest odprowadzany przez rynny przelewowe poïÈczone z rurÈ zbiorczÈ, która odprowadza
wodÚ do zbiornika przelewowego. StÈd, po
przefiltrowaniu, jest ona przez dysze denne
kierowana z powrotem do basenu. Baseny
z rynnÈ przelewowÈ zapewniajÈ ekonomiczny obieg wody, dlatego sÈ stosowane gïównie w basenach publicznych.
z kompaktowÈ grupÈ filtrujÈcÈ, czyli
urzÈdzeniami zapewniajÈcymi obieg i jednoczeĂnie filtracjÚ wody. Kompaktowa grupa filtrujÈca, czÚĂciowo zanurzona w wodzie, usytuowana jest na Ăcianie basenu.
UrzÈdzenie skïada siÚ ze skimera, membrany filtrujÈcej pompy oraz dysz. Woda jest zasysana, przepuszczana przez membranÚ filtrujÈcÈ i ponownie odprowadzana do basenu
przez dysze. Warto wiedzieÊ, ĝe praca grupy filtrujÈcej odbywa siÚ wewnÈtrz basenu,
wiÚc nie ma ona poïÈczenia z zewnÚtrznym
systemem rur, jak w basenie skimerowym
lub z rynnÈ przelewowÈ.
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dysze napïywowe Ăcienne

reflektory podwodne

przeciwprÈd

puszki poïÈczeniowe
transformator

odkurzacz
gniazdo odkurzacza

wymiennik ciepïa
kratka odpïywowa
filtr

skimer
spust denny

pompa obiegowa
Ăluza dozujÈca

Schemat basenu ze skimerem

reflektor

Basen przydomowy

odkurzacz automatyczny

dysze napïywu
przeciwprÈd

rynna przelewowa

odprowadzenie
z rynny
przelewowej

skrzynki prÈdowe

wymiennik ciepïa
odpïyw do kanalizacji
spust denny
zbiornik przelewowy

zbiornik dozowania chemii basenowej
filtr
pompa obiegowa

Schemat basenu z rynnÈ przelewowÈ

Podgrzewanie wody
w basenie
Aby cieszyÊ siÚ basenem nie tylko w Ărodku
lata, warto zainwestowaÊ w urzÈdzenia podgrzewajÈce wodÚ.
Przepïywowa grzaïka elektryczna. Moc
– od 6 do 12 kW – dobiera siÚ do wielkoĂci
basenu. Grzaïka taka jest zasilana jedno- lub
trójfazowo i wyposaĝona w termostat, na
którym moĝna ustawiÊ temperaturÚ od 0 do
50°C. Jest to urzÈdzenie ïatwe w montaĝu,
ale drogie w eksploatacji.
Kocioï gazowy lub olejowy. WodÚ w basenie moĝna teĝ ogrzewaÊ tym samym kotïem, którym jest ogrzewany dom. Trzeba
wtedy dokupiÊ do niego wymiennik, w którym woda z basenu bÚdzie odbieraïa ciepïo z wody podgrzewanej przez kocioï.
Wymiennik musi byÊ wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na dziaïanie chloru zawartego w wodzie basenowej. Ogrzewanie
wody kotïem jest bardziej ekonomiczne niĝ
grzaïkÈ.
Kolektory sïoneczne. SÈ kosztownym
wydatkiem, ale sÈ tanie w eksploatacji.
Umieszcza siÚ je w najbardziej nasïonecznionej czÚĂci dachu lub ogrodu.
REKLAMA
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Mechaniczne uzdatnianie
wody
W basenach stosuje siÚ filtry mechaniczne – piaskowe, ĝwirowe, ĝwirowo-antracytowe – zatrzymujÈce osady i zanieczyszczenia. NajczÚĂciej stosuje siÚ urzÈdzenia
umoĝliwiajÈce cztero-, a nawet szeĂciokrotnÈ wymianÚ wody w basenie w ciÈgu doby.
Filtry wyposaĝone sÈ w manometr, który wskazuje zanieczyszczenie zïoĝa; kiedy przekroczy ono okreĂlony poziom, filtr
trzeba przepïukaÊ. W maïych basenach domowych stosuje siÚ teĝ wymienne wkïady
filtracyjne z siatki stalowej, poliestrowej
lub polietylenowej.

Czym przykryÊ basen?
Wygodne i popularne sÈ zadaszenia z poliwÚglanu i aluminium, które skïadajÈ siÚ z segmentów przesuwanych teleskopowo – po prowadnicach lub na kauczukowych kóïkach.
ZamykajÈ one przestrzeñ nad basenem na wysokoĂci 1–1,5 m, dziÚki czemu w chïodniejsze
czy deszczowe dni moĝna siÚ kÈpaÊ bez odsuwania przykrycia.
Znacznie tañsze sÈ ĝaluzje z PVC, które nawija siÚ na waïek rÚcznie lub za pomocÈ pilota
i montuje na skraju basenu oraz tkaniny z PVC, które chroniÈ przed zanieczyszczeniami, ale
uniemoĝliwiajÈ korzystanie z basenu po przykryciu. Do przykrywania basenów stosuje siÚ teĝ
folie sïoneczne – czyli pokrycia bÈbelkowe, które utrzymujÈ siÚ na powierzchni wody.

Dezynfekcja wody zapobiega rozwojowi
glonów, a takĝe poprawia jej odczyn pH.
WïaĂciwy, tj. zasadowy odczyn pH wody
w basenie, to ok. 7,2–7,6; niĝsza wartoĂÊ pH
moĝe powodowaÊ podraĝnienia oczu i skóry, sprzyja teĝ korozji elementów metalowych. Z kolei w wodzie o pH wyĝszym niĝ
7,6 wytrÈcajÈ siÚ zwiÈzki wapnia.
W basenach domowych najczÚĂciej stosuje siÚ dezynfekcjÚ chlorem ïÈczonÈ (chlor
i ozon, chlor i promienie UV) lub – rzadziej
– dezynfekcjÚ bezchlorowÈ (promieniami
UV, ozonem, bromem, jodem, tlenem aktywnym).
Zamiast dodawania do wody preparatów
dezynfekujÈcych stosuje siÚ teĝ wytwarzanie chloru przez elektrolizÚ soli kuchennej (NaCl). Do wody basenowej wsypuje siÚ
sól i przepuszcza tÚ wodÚ przez urzÈdzenie, w którym sÈ zainstalowane elektrody.
Na skutek rozkïadu soli wytwarza siÚ chlor.

fot. Florexpol

Uzdatnianie chemiczne
i preparaty dezynfekujÈce

RÚczna zwijarka z foliÈ solarycznÈ do
przykrycia basenu

Jest to metoda tañsza niĝ ciÈgïe dozowanie
zwiÈzków chloru.
Ozonowanie, choÊ bardzo skuteczne,
w prywatnych basenach stosuje siÚ rzadko ze wzglÚdu na wysokie koszty inwestycyjne.

Wymiana wody
Raz na dwa lub trzy lata powinno siÚ z basenu wypuĂciÊ caïÈ wodÚ: moĝna wtedy oczyĂciÊ powierzchniÚ i w razie koniecznoĂci
przeprowadziÊ naprawy niecki lub elementów instalacji.

Zadaszenie segmentowe moĝna ïatwo
przesuwaÊ po prowadnicach

Z basenów wyïoĝonych foliÈ naleĝy na
zimÚ spuĂciÊ wodÚ do takiego poziomu, by
odkryÊ skimery i dysze wylotowe. Z wody
trzeba równieĝ opróĝniÊ ukïad filtracyjny,
aby zamarzajÈc, nie rozsadziïa ona orurowania. Basen trzeba przykryÊ na zimÚ plandekÈ, która w czÚĂci centralnej jest perforowana i przepuszcza wodÚ opadowÈ, zatrzymujÈc
zanieczyszczenia. JeĂli basen jest wykïadany
pïytkami i posadowiony w gruncie suchym,
nieckÚ naleĝy caïkowicie opróĝniÊ z wody.
Nie naleĝy opróĝniaÊ basenów posadowionych w gruncie podmokïym.
REKLAMA
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