
Pierwsze kryteria wyboru basenu to: 

wewn trzny czy zewn trzny, g boki czy

p ytki, odkryty czy zadaszony, b dzie s u y

do k pieli czy p ywania. Trzeba si  tak e za-

stanowi , gdzie chcieliby my go umie ci .

Ma y czy du y – ka dy potrzebuje troch

przestrzeni. Je li chcemy wybudowa  go

w istniej cym budynku, musimy najpierw

skorzysta  z konsultacji architekta. Zbudo-

wanie basenu wewn trz domu uwarunko-

wane jest czynnikami konstrukcyjnymi,

cz sto konieczne jest wykonanie odpowied-

niej adaptacji lub rozbudowy budynku.

Problemów unikniemy, je li ju  na etapie

projektowania domu, uwzgl dnimy w nim

basen. Mniej k opotów sprawi wybudowa-

nie go na zewn trz – ale wtedy ograniczymy

czas korzystania z niego do dwóch, trzech

miesi cy w roku chyba, e b dzie to wanna

Spa z hydromasa em. W ogrodzie potrze-

ELNO, SSunny PPool
Basen ddo wwkopania; stabilny i trwa y - dno wykonane

z elbetu, ciany z blachy stalowej ocynkowanej, uszczel-

niony niebiesk  foli  z PVC;

wyposa enie sstandardowe: skimer, odp yw denny, 

2 dysze z elementami przej ciowymi,

filtr piaskowy, drabina czteroszczeblowa;

dost pne kkszta ty: owalny, ósemkowy, okr g y

wymiary: 8 m x 4 m x 1,5 m

TWS, TTEBAS NNatura 7700
Basen ddo wwkopania llub wwolno sstoj cy; niecka wykonana

jest z drewnianych belek i uszczelniona foli  PVC, je li

chcemy go wkopa , drewno trzeba specjalnie zaimpre-

gnowa ;

wyposa enie sstandardowe: skimer, filtr wirowy, piasek

do filtra, obudowa szafkowa na filtr, podk ad na dno

listwy monta owej, drabinka 3 stopniowa wewn trzna,

zewn trzna, dysza wylotu;

dost pny kkszta t: o miok t wyd u ony

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

216
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12 4480 zz / 115 2221 zz

W przegl dzie prezentujemy baseny

ogrodowe w cenie od 12 050 z

do 86 000 z  netto. 

Zima nadchodzi a my

piszemy o basenach?

Tak, poniewa  stycze

i luty, to najlepszy czas,

eby je kupowa

– osi gaj  wtedy

najni sze ceny.

no to chlup!
wybieramy basen

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

16 2210 zz / 119 7772 zz

Aneta DDemianowicz, wwspó praca: MMarcin KKatrynicz

fot. GGracja

Pawo
Basen ddo wwkopania; niecka wykonana jest z laminatu

z w ókna szklanego wy o ona foli  z PVC odporn  na pro-

mieniowanie s oneczne;

wyposa enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowy z pomp ,

orurowanie, 2 dysze wylotowe, 2 lampy z transformato-

rem, chemia basenowa, wbudowane schody;

dost pne kkszta ty: prostok t

wymiary: 9,3 m x 3,2 m z 1,5 m

12 0050 zz / 114 7700 zz
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bujemy jedynie troch  wolnego miejsca.

Powinno by  ono dobrze nas onecznione i z

dala od drzew oraz krzewów, by nie zacie-

nia y niecki i nie zasypywa y wody li mi.

Dodatkow  powierzchni  zajmie obrze e,

a je li basen b dzie mia  rynn  przelewow ,

tak e zbiornik przelewowy. 

W zale no ci od tego w jaki sposób b dzie-

my korzysta  z basenu, musi on mie  odpo-

wiedni  wielko . Je li chcemy w nim

p ywa , jego d ugo  powinna wynosi

6-10 m, a szeroko  3-5 m. Standardowe

g boko ci basenu to 1,2 m, 1,3 m i 1,5 m.

Najcz ciej kupowane s  niecki 4 x 8 x

1,3 m. Dobrze je li b d  foremne, bo nie-

standardowe kszta ty podnosz  koszt budo-

wy, trudniej jest tak e dobra  do nich przy-

krycie. Najcz ciej wybierane kszta ty to:

prostok t, owal, ko o, ósemka. Wielko  ba-

senu wp ywa na koszt budowy, ale i eksplo-

atacji. Im wi kszy basen, tym silniejsze

i wydajniejsze musz  by  urz dzenia do fil-

trowania wody. Do wi kszej obj to ci wody

potrzeba tak e wi cej rodków

chemicznych, by j  uzdatni .

Jaki basen wybra ? Wy-

bór jest du y, ich ceny

staj  si  przyst pne,

w ka dym razie nie

jest to luksus dost pny

tylko dla bogatych.

Oprócz basenów bu-

dowanych na sta e, s

tak e modele mniejsze

(i ta sze) do ustawienia bez-

po rednio w ogrodzie. Dla kon-

strukcji basenu najwa niejsze jest to,

czy b dzie on zag biony w ziemi, czy posa-

dowiony na jej powierzchni. Zanim wybie-

rzemy rodzaj niecki, nale y zbada  poziom

wód gruntowych i zdecydowa , czy ma on

by  zamontowany na sta e czy tymczasowo.

Koszt basenu wykopanego jest wy szy o ok.

20 proc. ni  podobnej wielko ci, ale usta-

wionego na gruncie. 

Je li wybrali my rodzaj, kszta t i materia ,

z którego wykonana b dzie niecka, zdecy-

dowa  si  musimy na jej wyposa enie. Naj-

pierw trzeba okre li  w jakich miesi cach

mamy korzysta  z basenu. Je li chcemy

p ywa  w nim ca y rok, b dziemy musieli

podgrzewa  wod  i wykona  zadaszenie

basenu, które dwukrotnie podnosi koszt

inwestycji. Kolejny wybór to sposób od-

prowadzania wody – za pomoc  skimera lub

rynny przelewowej. Pierwsze rozwi zanie

jest ok. trzy razy ta sze i cz ciej wybierane

przez kupuj cych, zajmuje mniej miejsca

i nie potrzebuje zbiornika przelewowego. 

Koszty budowy basenu s  wysokie, dlatego

mo emy je ograniczy  stosuj c,

tzw. zestaw przedmonta o-

wy. Dzi ki temu pozosta-

e elementy, takie jak:

maszyny p ywackie,

urz dzenia do masa-

u, do podgrzewania

wody w basenie,

prysznice strumienio-

we, zadaszenie, tram-

poliny, mo na za o y  na-

wet za kilka lat. Obni ymy

przez to koszty pocz tkowe i co

najwa niejsze, unikniemy pó niej-

szego rozkopywania ziemi wokó  basenu.

Dost pne s  tak e  urz dzenia do masa y

zawieszane na brzegu basenu, które mo na

zamontowa  w ka dej chwili. Pami ta  na-

le y, e standardowe wyposa enie basenu

ne
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EKO-IINVEST
Basen ddo wwkopania; dobrze uszczelniona i zabezpieczona

stalowa niecka – malowana proszkowo i wy o ona foli

PVC odporn  na promieniowanie s oneczne;

wyposa enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowo-

-krzemowy, pompa, stacja uzdatniania wody, 2 dysze

nap ywowe, zawór 6-dro ny, 2 reflektory, wbudowane

schody;

dost pne kkszta ty: kszta t dowolny

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

11−12  2 0 0 6

Baseny sa produkowane z wysokiej jako ci ywic, w ókna szkla-
nego, czy elkotu (warstwa powierzchniowa). Mog  by  tak e
pokryte na zewn trznej stronie warstw  pianki poliuretanowej –
dzi ki temu basen jest mocniejszy i lepiej izoluje ciep o.

20 0000 zz / 224 4400 zz

basen
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MIRA-LLUX, IIbiza
Basen ddo wwkopania; mocna, elbetonowa niecka uszczel-

niona jest foli  PVC odporn  na promieniowanie s onecz-

ne; w cen  basenu wliczone jest przygotowanie niecki

i jej monta  oraz wykonanie obrze a kamiennego;

wyposa enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowy, dysza,

zestaw czyszcz cy dno, tester wody, 2 halogeny;

dost pne kkszta ty: owalny

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

47 2204 zz / 557 5590 zz
NTW
Basen ddo wwkopania; drogi ale trwa y – niecka wykonana

z laminatu wzmocniona jest w óknem szklanym typu

ROMA, ze schodami rzymskimi;

wyposa enie sstandardowe: skimer, filtr piaskowy, 

2 dysze wylotowe, orurowanie, akcesoria do czyszczenia

basenu, 2 reflektory, drabinka stalowa;

dost pny kkszta t: prostok t

wymiary: 8 m x 5 m x 1,6 m

86 0000 zz / 1105 0000 zz

W pprzegl dzie zznalaz y ssi  bbaseny ww ccenie ood

12 050 z  ddo 886 0000 zz  nnetto, które zmieszcz  si

na powierzchni 10 m xx 55 mm. Wszystkie maj  g -

boko  1,2-2 m. Prezentowane s  zestawy base-

nowe, w sk ad których wchodzi niecka oraz stan-

dardowa instalacja basenowa (m.in. filtr, pompa,

skimer, dysze wylotowe). Do podanych w prze-

gl dzie cen, nale y doda  jeszcze koszt wykopa-

nia i przygotowania do u pod nieck , osadzenie

niecki, monta  instalacji. W ró nych rejonach

Polski koszty te s  ró ne i wahaj  si  w cenie od

5 ttys. ddo  110 ttys, cho  niektóre firmy wyceniaj

monta nawet nna 330 ttys. zz . Cena zale y od spo-

sobu kopania niecki (r cznie czy kopark ), uzbro-

jenia jej (wylewanie p yty betonowej czy utwar-

dzenie suchym cementem), sposobu izolacji (sty-

ropian, we na kamienna czy polistyren ekstrudo-

wany) a tak e od miejsca usytuowania basenu

i warunków hydrogeologicznych gruntu (niesta-

bilny grunt, wysoki poziom wód gruntowych). 

Dodatkowym kkosztem jjest jjeszcze wwyko czenie

miejsca wwokó  bbasenu. Zale y on przede wszyst-

kim od ceny wykorzystanego do tego materia u.

Mo emy skorzysta  z oferty firmy basenowej

i kupi  specjalnie produkowane do tego celu

p ytki lub kostki – cena si ga nawet 110 ttys. zz . Ta-

niej b dzie kupi  kostk  granitow , drewnian

czy u o y  antypo lizgowe, mrozoodporne p ytki.

Pami ta  nale y tak e, e co miesi c ponosi  b -

dziemy koszty zwi zane z eksploatacj  basenu –

najwi ksze to kupno rodków do uzdatniania

wody – ok. 1100 zz  mmiesi cznie.

I, uwaga, niektóre firmy sprzedaj  baseny pod

warunkiem wykonania przez nie tak e komplet-

nego monta u.
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(filtr, skimer, lub rynna przelewowa, dysze

nap ywowe, pompa) musimy kupi  od razu.

Dlatego nad ich wyborem trzeba powa nie

si  zastanowi  i wybra  od razu te lepsze.

Pó niejsza wymiana b dzie wymaga a roz-

kopywania basenu i naruszenia gruntu. Je-

li chcemy, aby dno basenu by o pod wie-

tlone, musimy si  na to zdecydowa  ju  na

etapie wyboru podstawowej instalacji.

Niecka z betonu
Decyduj c si  na wykonanie niecki z beto-

nu mamy nieograniczone mo liwo ci wy-

boru kszta tu, g boko ci i wielko ci base-

nu. Jest to zaj cie czaso- i pracoch onne,

jednak tak wybudowany basen jest trwa y

i mo na w nim zastosowa  wiele indywidu-

alnych rozwi za . Nieck  robi si , wylewa-

j c wodoszczelny beton na deskowanie pe -

ne, szalunek tracony lub muruje z pusta-

ków betonowych.

Du o czasu wymaga nie tylko zrobienie

niecki, ale i jej wyko czenie, od czego

w znacznej mierze zale y koszt wykonania

basenu. Basen musi by  wyko czony mate-

ria ami wodo- i mrozoodpornymi. Mo na

to zrobi , uk adaj c p ytki ceramiczne. To

trwa e i bardzo efektowne, jednak do

kosztowne – droga jest przede wszystkim

ceramika (mrozoodporna), ale równie  ma-

teria y budowlane, w tym uszlachetniaj ce.

Zalet  takiego rozwi zania jest atwa napra-

wa uszkodzonej powierzchni – wystarczy

wymieni  uszkodzone p ytki. Kiedy nie

chcemy wy o y  basenu ceramik , mo emy

zastosowa  foli . Jest to jednak materia

ma o odporny na uszkodzenia mechanicz-

ne i trudny do naprawienia. Nie da si  tak-

e takiej folii u o y  samodzielnie. Potrzeb-

ne s  do tego specjalistyczne narz dzia wy-

korzystuj ce pró ni  – w innym przypadku

na ciankach powstan  fa dy.  Basen mo e-

my tak e pomalowa ywic  epoksydowan

lub farb  chlorokauczukow .

Bez wylewki
Aby zaoszcz dzi  czas i nie robi  wylewki,

warto pomy le  o kupnie niecki nie wyma-

gaj cej wylewania pod ni  betonu. Naj-

prostsze i najta sze s  akrylowe. Montuje

si  je w gotowym wykopie, ale uwaga – na

zbyt podmok ym gruncie mo e by  wypy-

chana (jest lekka). Baseny akrylowe s  ma o

popularne ze wzgl du na nisk  trwa o . Te

bardziej wytrzyma e wykonuje si  z ywic

poliestrowych lub epoksydowych (korzysta

si  z nich przy budowie jachtów), blachy

czy p yt polipropylenowych. Blaszane niec-

ki w wykopie uk adane s  z paneli i uszczel-

nione grub  foli . Jest to prosta, trwa a i ta-

nia konstrukcja, a woda w takim basenie

mo e pozosta  nawet na zim . Jej wad  jest

to, e wymiary paneli ograniczaj  wielko

zbiornika, a uszkodzona folia jest trudna do

naprawienia. Mo na kupi  tak e elementy

wykonane z PVC i wy o one foli . Jednak

nie jest to trwa e rozwi zanie, a koszt wyko-

nania takiego basenu jest do  wysoki, dla-

tego te  s  rzadko spotykane. Ich zalet  jest

szybko  monta u i mo liwo  pozostawie-

nia wody na zim . Zbiornik taki mo na bez

trudu zamontowa  przy pomocy kilku

osób. Najbardziej popularne w Europie s

niecki wykonane z tworzywa poliestrowo-

ywicznego. S  one wytrzyma e, odporne

na przebarwienia, utrat  koloru oraz rodki

chemiczne dodawane do wody basenowej.

Stawiamy basen
Baseny stoj ce s  mniej estetyczne, ale ta -

sze ni  baseny kopane. Pozwalaj  tak e na

zmian  miejsca ustawienia k pieliska. Ich

konstrukcja nie jest jednak zbyt trwa a.

cianki takich basenów wykonywane s

z tworzywa poliestrowego wzmacnianego

w óknem szklanym, blach stalowych lub

aluminiowych zabezpieczonych antykoro-

zyjnie. Niecki wyk adane s  wewn trz spe-

cjaln  foli , która je uszczelnia. Mo na tak-

e kupi  zbiornik z grubej folii PVC, który

utrzymuje kszta t pod wp ywem parcia wo-

dy. Najcz ciej spotykane s  baseny stawia-

ne na powierzchni ziemi, ale mo na te  ku-

pi  do cz ciowego wkopania w ziemi . Jest

to bardziej stabilne rozwi zanie a i dostanie

si  do basenu jest mniej k opotliwe – do ba-

senu wchodzi si  po dwustronnej drabince.

Konstrukcj  basenów stoj cych warto

wzmocni , obudowuj c je np. drewnianym

podestem.  Za basen naziemny o wymia-

rach 780x400x120 cm (w zestawie filtr pias-

kowy) zap acimy ok. 11 tys. z .

To nie wszystko!
Basen to nie tylko niecka. To jeszcze in-

stalacja, która kosztuje prawie drugie tyle.

Woda w basenie kr y w uk adzie za-

mkni tym, dlatego potrzebne s  filtry

oraz urz dzenia wymuszajce jej obieg.

Czuwa nad tym pompa. Jest ona wyposa-

ona w specjalny apacz zanieczyszcze

mechanicznych, który zatrzyma nawet

w osy. Przed pomp  znajduje si  zazwy-

czaj filtr wst pny, który zabezpiecza j

przed uszkodzeniem. Nast pnie woda

przepuszczana jest przez filtr w a ciwy,

który usuwa pozosta e zanieczyszczenia.

Przez specjalnie zamontowane dysze, zde-

zynfekowana i przefiltrowana woda dopro-

wadzana jest do basenu. Odprowadzana za

z górnej warstwy za pomoc  skimera lub

rynny przelewowej. To system odprowadza-

nia wody w znacznej mierze decyduje

o koszcie ca ej instalacji. Ta szy, skimero-

wy, to punktowy przelew, przez który woda

kierowana jest do pompy, a potem do filtra.

Osuszanie ścian starych domówW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

2 0 0 6  11−12

Ka dy basen k pielowy powinien by  wy-

posa ony w urz dzenia s u ce do filtra-

cji. Oczyszczanie wody basenowej mo e

si  odbywa  na dwa sposoby: poprzez

zastosowanie filtra kartuszowego lub

przez filtr piaskowy.

Filtr kartuszowy to urz dzenie, które dzi ki wbudowanej pompie ss co-t ocz cej pobiera wod  z gór-

nych partii basenu, nast pnie przepuszcza j  przez wk ad filtruj cy, na którym pozostaj  zabrudzenia.

Filtr kartuszowy filtruje wod  gorzej od piaskowego, ale nie trzeba do niego kupowa  elementów do-

datkowych, tj. skimera, dyszy nap ywowych, odp ywu dennego. Uzdatnianie mechaniczne wody przez

filtr piaskowy jest doskonalsze. Potwierdza to fakt, e rozwi zanie to jest zalecane wsz dzie tam, gdzie

urz dy kontroli stawiaj  najbardziej rygorystyczne wymogi. Woda pobierana z basenu do filtracji trafia

na z o e piaskowe (piasek kwarcowy), na którym osadzaj  si  zabrudzenia. Czysta woda trafia z po-

wrotem do basenu t oczona przez pomp  uk adem dysz nap ywowych. Oprócz obróbki mechanicznej

(filtracji) woda powinna by  uzdatniania chemicznie przy zastosowaniu

odpowiednich rodków chemicznych. W basenie nale y utrzymy-

wa  odpowiednie st enie rodka dezynfekuj cego, woda po-

winna mie  tak e w a ciwy odczyn pH oraz nie mog  w niej

znajdowa  si  glony. Zanieczyszczenia, które nie zostan

przefiltrowane i opadaj  na dno mo na usun  np. za pomo-

c  odkurzacza basenowego.

Woda czyszczona
piaskiem

Dariusz Napieracz

Basenland
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Rynna przelewowa odbiera przelewaj c  si

wod , która odprowadzana jest do zbiorni-

ka przelewowego, zasysana przez pomp

i kierowana do filtra. Jest to dro sze roz-

wi zanie, ale dodaje basenowi urody. Cena

samego zbiornika wynosi od ok. 4 tys. z

i uzale niona jest od jego pojemno ci.

Wod  trzeba chroni  przed zanieczyszcze-

niami, i oprócz monta u filtrów warto ku-

pi  pokrowiec do os aniania basenu. Poza

tymi urz dzeniami mo na zamontowa  ta-

kie urz dzenia, jak stacja masa u, sztuczne

fale, czy o wietlenie basenu. 

Warto zainwestowa  w dobre wyposa-

enie basenu. Od tego zale y pó niej-

szy komfort jego u ytkowania. Mo na

skusi  si  na dodatkowe urz dzenia,

np. do hydromasa u i masa u karku,

umieszczone pod wod  lub nad jej po-

wierzchni .

Wod  w basenie trzeba uzdatnia . Pole-

ga ono na dodawaniu substancji che-

micznych – zwi zków chloru, soli ku-

chennej, aktywnego tlenu lub ozonu,

a tak e regulatorów warto ci czynnika

kwasowo ci pH, oraz rodków zapobie-

gaj cych rozwojowi glonów i bakterii. 

Ciep a woda
Woda ogrzewana wy cznie przez s o -

ce mo e nie mie  odpowiedniej tempe-

ratury, a w nocy si  wych adza. Dlatego,

aby k piel w basenie by a jeszcze przy-

jemniejsza, warto zastanowi  si  nad

podgrzaniem wody. atwe w monta u

i niedu e s  grza ki elektryczne. Ich

moc (waha si  w granicach 3-18 kW)

dobiera si  do obj to ci ogrzewanej 

wody. Zakup ten, jak i eksploatacja s

do  kosztowne. Dobrym i ekonomicz-

nym rozwi zaniem jest podgrzewanie

wody przez ten sam kocio , który ogrze-

wa dom. Wymaga to jednak zainstalo-

wania w kot owni wymiennika ze stali

nierdzewnej lub tytanu – materia  musi

by  odporny na chlor, a basen powinien

znajdowa  si  blisko domu, by to roz-

wi zanie by o ekonomiczne. 

Ostatnio du o mówi si  o wykorzystaniu

niekonwencjonalnych róde  ciep a do

ogrzewania. Mo na wykorzystywa  ener-

gi  promieni s onecznych lub korzysta

z pompy ciep a. Jednak kolektory wyma-

gaj  du ej powierzchni na dachu, bo aby

skutecznie podgrzewa y tak  ilo  wody

ich powierzchnia powinna by  zbli ona

do powierzchni basenu. Koszty inwesty-

cyjne takiego rozwi zania s  nadal zbyt

wysokie.

Balon nad basenem
Aby zmniejszy  koszty ogrzewania wody

lub ograniczy  straty ciep a, baseny warto

przykrywa . Trzeba to robi  równie  dlate-

go, by do wody nie przedostawa y si  zanie-

czyszczenia. Najcz ciej kupuje si  do tego

celu folie s oneczne, bo s  najta sze. Na

rynku dost pne s  dwa ich rodzaje: pian-

kowe, które chroni  przed stratami ciep a,

ale nie przepuszczaj  do wody promienio-

wania s onecznego, oraz folie p cherzyko-

we – izoluj  troch  s abiej, ale przepuszcza-

j  promieniowanie s oneczne, które dogrze-

wa wod  (najlepszym rozwi zaniem jest fo-

lia p cherzykowa pokryta cienk  warstw

srebra, która wpuszcza ciep o, ale go nie

wypuszcza).

Basen mo na tak e zadaszy teleskopo-

wo przesuwanymi segmentami z poli-

w glanu. Jest to dobre rozwi zanie

chroni ce przed stratami ciep a. Jest

dro sze ni  folia, ale woda nim przykry-

ta stygnie wolniej, a nagrzewa si  szyb-

ciej. Przykrycie to jest tak e wy sze –

ma 1-1,5 m, co znaczy, e mo na korzy-

sta  z basenu tak e wtedy, gdy jest

ch odno lub pada deszcz. Ta sze, ale

i praktyczniejsze od zadasze  s balony

basenowe. Wykonane s  z grubej folii

PVC, maj  ok. 2,5 m wysoko ci. Mo na

swobodnie si  pod nimi porusza , atwo

je dopasowa  do konkretnego basenu,

zamontowa  i zdemontowa , maj  te

ró ne kolory. 

basen

REKLAMA

MINI BBASENY

Du  popularno ci  ciesz  si wanny SSpa

instalowane zarówno na zewn trz jak i we-

wn trz domu, cz sto nazywane mini basenami.

Mog  by  wolno stoj ce lub wpuszczane w pod-

o e. Miedzy sob  ró ni  si  wyposa eniem, licz-

b dysz masuj cych, barw  niecek i obudów, co

wp ywa na ich cen . Wybieraj c je pod uwag

wzi  nale y przede wszystkim nasze potrzeby.

Zakup wanny jednoosobowej to koszt ok.

15 tys. z . Te, które zmieszcz  wi cej osób kosz-

tuj  znacznie dro ej, dlatego nie op aca si  ku-

powa  wanny 5 – osobowej, je li korzysta  z niej

b d  jednorazowo dwie osoby. Przy wyborze ko-

loru akrylu dobrze jest wzi  pod uwag  zmian

wygl du wody w po czeniu z kolorem niecki.

Warto zdecydowa  si  na mini basen ocieplony

w rodku piank  poliuretanow . Podnosi to jego

cen , ale obni a koszty eksploatacji. 

11−12  2 0 0 6
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Wies aw z synem poszukiwania zacz li od

obejrzenia stron internetowych firm zajmu-

j cych si  sprzeda  i wykonawstwem base-

nów. Szukali takiej, która zamontuje i uru-

chomi basen, a tak e b dzie robi a przegl dy

eksploatacyjne. Postanowili tak e poje dzi

po supermarketach budowlanych, by zapo-

zna  si  z ofertami i poogl da  baseny. To nie

by  dobry pomys  – ko czy  si  sezon base-

nowy i produkty zosta y zdj te z ekspozycji.

Troch  zniech ceni zadzwonili do kilku

przedstawicieli firm basenowych, do których

kontakt znale li wcze niej na stronach inter-

netowych. Podczas rozmowy z jednym z do-

radców, dowiedzieli si e sezon jesienno-zi-

mowy to dobry okres na kupno basenów, po-

niewa  s  wtedy ta sze. Natomiast nie op a-

ca si  ich kupowa  latem, kiedy jest najwi k-

sze zainteresowanie i wy sze ceny. Wtedy

tak e czas oczekiwania na urz dzenie i mon-

ta  jest znacznie d u szy. 

Wizja lokalna
Pocz tkowo nie wiedzieli czy budowa  niec-

k  betonow  czy kupi  gotow , postanowili

kierowa  si  kosztami. Laminat okaza  si

znacznie ta szy od basenu betonowego. Po

kilku krótkich rozmowach postanowili, e

spotkaj  si  z jednym z przedstawicieli fir-

my. Konsultant firmy Pawo przyjecha , aby

obejrze  miejsce przeznaczone na basen i za-

proponowa  kilka modeli basenów. Szczegól-

nie poleca  basen wraz z instalacj  za ok.

20 tys. z . Owalna niecka wielko ci 9,3 m x

3,2 m i g boko ci 1,5 m kosztuje ok.

11 tys. z . Pokaza  tak e mniejsz  za ok. 9 tys.

o wymiarach 8,1 m x 3 m i g boko ci 1,5 m.

Ró nica w cenie nie by a du a, a wielko ci

basenów znacz ca. Na pozosta e koszty z o-

y  si  zakup filtrów, skimerów, orurowania,

rodków chemicznych do wody oraz monta

niecki. Sprzedawca zapytany o rynn  przele-

wow  – jako alternatyw  skimerów – powie-

dzia , e nie poleca tego inwestorom ze

wzgl du na trzykrotnie wy sz  cen . Poza

tym trzeba tak e wykona  zbiornik retencyj-

ny i zamontowa  osprz t.

Niecka to nie wszystko
Okaza o si , e koszt zakupu niecki i instala-

cji basenowej to nie wszystko. Dodatkowo

trzeba  zap aci  za wykop i przygotowanie go

pod nieck . Grunt pod nieck  i wokó  niej

nale y wzmocni , by w przysz o ci basen nie

p k . Mo na to zrobi  wylewaj c beton na

podstaw  lub wykona  posypk  z suchego

cementu. Posypk   wzmacnia si  boczne

ciany wykopu. Dodatkowo warto te miejsca

ociepli . Wszystkie te prace wykona  mo e

firma od basenów. Mo na tak e samodziel-

nie przygotowa  wykop. Zaoszcz dzi si

wówczas ok. 500 z  na samej roboci nie, bo

materia y do utwardzenia gruntu i ocieple-

nia niecki mo na kupi  samemu. Trzeba za-

p aci  równie  za zagospodarowanie terenu

wokó  basenu (np. utwardzenie, u o enie

kostki lub p ytek). Koszt wynosi ok. 8 tys. z

– materia y z robocizn .

Najlepiej wiosn
Poniewa  specjali ci od basenów radz  roz-

pocz  prace wiosn , panowie nie zdecydo-

wali si  teraz na monta  basenu. Poza tym

czekanie na wszystkie elementy wynios oby

ok. tydzie , czyli monta  basenu odby by si

pod koniec listopada. Ostatecznie wybrali

nieck  wi ksz  – wielko ci  9,3 m x 3,2 m

i g boko ci 1,5 m w ciemnoniebieskim ko-

lorze. Kosztuje ona 11 tys. z . Do tego filtr

piaskowy za 1,8 tys. z , skimer za 450 z , pod-

wietlenie basenu za 1 tys z . Pozosta e kosz-

ty to orurowanie, rodki chemiczne do wody,

koszt wykopania do u i uzbrojenie go oraz

osadzenia niecki, bo zdecydowali si  na

kompleksow  obs ug  firmy. czny koszt

jaki ponios to 20 tys. z . Po wp aceniu za-

liczki w wysoko ci 25 proc. warto ci basenu

postanowiaj zaczeka  do wiosny – wtedy

firma przywiezie i zamontuje basen. Sam

monta  ma trwa  ok. 10 dni. 

zakup kontrolowany
Poszukiwane: basen zewn trzny do za-
montowania w ogrodzie, instalacja base-
nowa, rodki do uzdatniania wody. Chce-
my kupi  basen do wkopania w ziemi ,
pod u ny – tak by mo na by o w nim tak-
e p ywa . Miejsce przeznaczone pod za-

budow : 6 m x 10  m.

PRZYK ADOWY WYBÓR

pomagamy Czytelnikom wybra  basen do ogrodu

Basen firmy Pawo – 9,3 m x 3,2 m x 1,5 m

niecka – 11 tys. z , filtr piaskowy za 1,8 tys. z ,

skimer za 450 z , koszt wykopania i przygotowania
do u pod nieck  +
monta – 5,3 tys. z ,

chemia basenowa
– 450 z , rury za 400 z ,

dwie lampy z transfor-

matorem za 1 tys z .

Gor ce lato zmusi o mnie do zakupu basenu.

Jednak, by nie wydawa  zbyt du o pieni -

dzy, postawi em na okr g y basen z grubej gumy

PVC zako czonej powietrzn  obr cz , która

utrzymuje kszta t basenu. Zap aci em za niego

400 z , a w cen  wliczony by  tak e filtr zewn trz-

ny z wk adem filtruj cym. Uwa am, e to rozs d-

na cena za mo liwo  och ody w gor ce dni. Ma

on jeszcze jedn  zalet  – zim  chowam go do ga-

ra u i nie musz  si  martwi  o to, czym go przy-

kryj  i czy musz  spu ci  wod . Mog  go tak e

zabra  ze sob  w dowolne miejsce. 

Grzegorz

Rok temu wyla em betonowy basen w ogrodzie

(wymiary 7,5 m x 4,2 m x 1,3 m). Teraz chcia em

wy o y  go kafelkami, niestety basen w dwóch miej-

scach troch  przepuszcza wod . Znajomy majster po-

radzi  mi, abym najpierw zbada  przyczyn  powstania

szczelin i wype ni  je zapraw  uszczelniaj c , lub wy o-

y  basen foli  PVC. Zdecyduj  si  jednak na uszczel-

nienie basenu i wy o enie go p ytkami, poniewa  ju  je

kupi em.

Pawe

Trzy lata temu zrobi em basen w ogrodzie. Wy-

betonowa em nieck  i wy o y em w niej mrozo-

odporne p ytki ceramiczne wielko ci 20x20 cm. Je-

stem bardzo zadowolony z tego rozwi zania. Mo e

wykonanie tego basenu by o dro sze, ale wiem, e

jest trwa e. Znajomy, który wyko czy  swój basen fo-

li  wodoszczeln  przez nieuwag  uszkodzi  j  gra-

biami. Musi teraz zrywa  ca  foli  i wymienia  na

now . Co do samej przydatno ci basenu w prywat-

nym domu, to jest tak, jak ze wszystkimi dodatko-

wymi rewelacjami – droga inwestycja, sporo zacho-

du z obs ug , a pogoda pozwala korzysta  spora-

dycznie. Nie wiem, czy nie lepiej p aci  za k piel

w basenie miejskim  i mie  wszystko z g owy. 

Tomasz

z DO WIADCZE CZYTELNIKÓW

fot. SS. KKasper

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/baseny
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