


Lista CZfřSci budowlanych 

czijsé nr wiellkosé basenu w m

3,2:0xS,25 3,50x7,00 4,16x8,00 5,00x9,00 

3,2:0x6,00 4,16x10,00 5,00xll,00 

1 1 1* 2 2 

2 1 1 1 1 

3 1 1* 2 2 

4 16 16 20/24 22/26 

5 16 16 20/24 22/26 

6 32 32 40/48 44/52 

7 32 32 40/48 44/52 

8 1 1 1 1 

9 

nazwy 
poszczególlnych czijsci

Sciana boczna z blachy 

stalowej 

Wktadka PVC 

Aluminiowa listwa 

fcj!CZcj!Ca 

Dolny drążek łączący

Górna listwa lqczqca 

Połącz. rurki do doln. szyn

Połącz. rurki do górn. szyn

Pakiet naprawczy 

lnstrukcja budowy 1 1 1 1 

*Šciana boczna sklada siy z 2 elementów na glybokosci 1,50 m
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Lokalizacja, podstawa 

Po wyjasnieniu, gdzie bydzie znajdowaé siy basen, nalezy sprawdzié, czy w ogóle grunt jest do umieszczenia 
basenu wlasciwy. Nie zaleca siy umieszczania basenu na ziemi, która zostala wylana, musialaby byé ona 
idealnie zagyszczona. 

Jednak nawet w tym przypadku konieczne jest skonsultowanie siy z wyspecjalizowan4 firm4 lub 
konstruktorem. Nalezy równiez zadbaé o to aby basen nie znajdowal siy w obszarze, w którym istnieje 
ryzyko przesi,µrnnia wód gruntowych. Do stabilizacji basenu konieczne jest przygotowanie plyty zelbetowej 
z bocznymi scianami oporowymi przed sam4 budow4. Te prace przygotowawcze wykonuje sam klient - nie 
s4 czysci4 dostawy. 
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Ukladanie fundamentów basenu 

Wymiary basenu podane s4 w ponizszej tabeli. Oznacz dno basenu na odpowiedniej dzialce wapnem lub 

oiaskiem. 

- ------- L
Basenwm Scianawm 

B i 

Wykop budowlany 
Sam wykop musi byé przynajmniej 15 - 20 cm wiykszy z przodu i 50 - 80 cm szerszy po bokach ze wzglydu 

na dodanie scian oporowych niž obwód samego basenu. Ze wzglydu na to, ze w zaleznosci od wielkosci 
basenu trzeba przestawié 35 m3 na 90 m3 gruntu, praca ta jest dla koparki. Na rysunku pokazano równiez 

wykop budowlany. Jesli okr4gle sciany przednie nie s4 zasypywane cienkim betonem, ale scian4 oporow4, 

nalezy poglybié rozs4dnie wiyksz4 przestrzen przeladunkow4.Glybokosé wykopu wynosi odpowiednio 100 cm 

respektywnie 140 cm plus wytrzymalosé plyty betonowej. W kazdym razie góma krawydz basenu powinna 

pózniej przekroczyé otaczaj4cy teren o 10 cm. 

________ ............. 

- oz:rniar · + 100 cm

_ PI an podfiog bas,enu 

Dót budowl any 
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Montaž na scianie bocznej 
W rejonie murów oporowych góm4 krawydz stalowej 

obudowy nalezy przymocowaé za pomoc4 blaszanych 

wspomików dostarczanych wraz z akcesoriami 

basenowymi. Blat basenowy z uchwytem wywiercié 

zgodnie z przygotowanymi otworami (wiertlo 4,1 - 4,25 

mm) i zanitowaé od wewn4trz zal4czonymi nitami

zrywalnymi z duzym lbem. Zakryj glówki nitów

dwustronn4 tasm4 klej4q i ponownie zaklej kawalki folii,

które równiez znajduj4 siy w kartonie. Zamocuj wspomiki

blaszane do sciany za pomoc4 kolków, jak pokazano

(wiertlo do betonu 0 8,00 mm). Nadmiar zbrojenia

blaszanego uniwersalnego odci4é nozycami do blachy i

oczyscié krawydzie pilnikiem lub zagiyciem.

Kollci udarowe 

$0�ťj.��i: �<i;'- OowO ,•ff, 
lo
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0-11�®- ~ ;.o_ 

08,00 mm 

\ ymiar 

J.20 X 6,00 
J.50 X 7,00 
4,16 X 8,00 
5,00 X 9,00 
4,16 X 10,00 
5,00 X 11,00 

Ucbwyt 

do blacby 
6sztuk 

1,20m 

Ssztuk 
1,20m 
I0sztuk 

1,20m 

Nity zrywany
Kolk:i 

30+ 30 

40+40 

50+ 50 

gómy dra,iek 
�cz:icy 

plamy z folň 

Nit zrywany

styropian 

" .. 

Najwazniejsz4 czysci4 calego basenu jest wklad z folii PVC. Folia ta jest materialem termoplastycznym, 

który moze rozszerzaé siy pod wplywem temperatury. Dlatego najkorzystniejsze jest montowanie wkladu w 

temperaturach od + 12°C do +25°C. W tych temperaturach najlepiej radzié sobie równiez z wkladk4. W 

wyzszych temperaturach folia moze siy rozci4gaé dluzej. Nalezy równiez pamiytaé o ryzyku uszkodzenia 

mechanicznego ostrych przedmiotów podczas manipulowania wkladk4. Wkladka nie moze stykaé siy z 

ostrymi przedmiotami i nie moze byé przesuwana po betonie bez ochronnych geotekstyliów. 

Zawieszenie wewnfřtrznej wkladki PVC 

Umiesé wysciólky na srodku basenu i rozwin tak, aby ksztah wysciólki pasowal do ksztahu basenu. 

Wkladky nalezy wkladaé boso lub w skarpetkach (w miykkich butach), aby unikn4é uszkodzenia 

ochraniacza. Nastypnie zawies wkladky równomiemie na krawydzi korony stalowej obudowy za pomoc4 

jednoksztahnego obrzeza. Krótsza strona wykonczenia musi znajdowaé siy na zewn4trz basenu. Stopniowo 

zawies wykladziny za pomoc4 gómej krawydzi na gómej krawydzi basenu na calym obwodzie. Ostroznie 

wyjmij nieprawidlowo zawieszon4 wkladky i wyreguluj j4 tak, aby siy nie przewrócila. Wkladky nalezy 

zawiesié na gómej krawydzi stalowej obudowy tak, aby nie wystypowaly nadproza. Wszelkie faldy na dnie 

wysciólki nalezy usun4é poprzez ostrozne i równomieme wyrównanie ze srodka basenu. 
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