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Baseny okrągłe i owalne 
INSTRUKCJA MONTAŻU



Uziemienie basenu

Ponieważ konstrukcja basenu jest dużym elementem 
stalowym, należy go zgodnie z przepisami uziemić. 
Wszelkie prace zmierzające do właściwego 
uziemienia konstrukcji oraz pomiary w tym zakresie 
winny być wykonane przez wykwalifikowanego 
elektryka z uprawnieniami.

Elementy basenu

Poniżej przedstawiono poglądową listę zakresu 
dostawy standardowej niecki stalowej z wkładem 
foliowym.

Wsuwana listwa 
połączeniowa Ściana stalowa

Wkład foliowy

Opcjonalny górny profil 
zamykający

Dolny profil z tworzywa

Górny profil zamykający 
z tworzywa

Powyższa informacja ma charakter poglądowy. 
W zależności od zestawu basenowego w zakres 
dostawy wchodzić mogą również inne elementy.
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Ustalenie właściwej lokalizacji basenu

Basen powinien być zlokalizowany w 
nasłonecznionym miejscu, niedaleko domu.
Skimmer (czyli otwór zbierający zanieczyszczenia 
z powierzchni oraz zasysający wodę do układu 
filtracji) winien być zlokalizowany po stronie 
nawietrznej. Ułatwi to doprowadzenie wody i ew. 
zanieczyszczeń z powierzchni wody do systemu 
filtracji. 
Najważniejsze, by skimmer zainstalowany był po 
stronie bliższej filtracji.

Lokalizacja systemu filtracji

System filtracji powinien być zlokalizowany jak 
najbliżej basenu. Instalacja rur ssawnych 
(doprowadzających wodę od skimmera) winna 
przy tym być krótsza niż rur tłocznych 
(zwracających wodę uzdatnioną do niecki za 
pomocą dysz napływowych).
System filtracji może zostać zainstalowany w 
dedykowanej przestrzeni technicznej, w domu, 
szopce itp. Jeśli wybrano miejsce instalacji w 
domu lub obniżonym pomieszczeniu, to 
przewidzieć należy odpływ na wypadek wycieku. 
Należy także przewidzieć możliwość 
odprowadzenia lub wyprowadzenia na zewnątrz 
popłuczyn (brudnej wody będącej wynikiem 
płukania wstecznego filtra – ok. 200 litrów co 1-2 
tygodnie). Jeśli system filtracji miałby zostać 
zainstalowany powyżej lustra wody, to w 
odległości ok. 1-1,5 m od filtra przewidzieć należy 
zawór zwrotny po stronie ssawnej 
(doprowadzenie wody od strony skimmera). 
Planowany system ogrzewania także ma 
niebagatelny wpływ na wybór lokalizacji systemu 
filtracji. W przypadku wyboru kolektora 
słonecznego system powinien znaleźć się jak 
najbliżej. Nawet jeśli planujemy zastosowanie 
pompy ciepła typu powietrze-woda to system 
filtracji także powinien znaleźć się w ogrodzie. 
Gdyby natomiast do ogrzewania wody basenowej 
użyty miał zostać wymiennik ciepła podłączony do 
instalacji domowej, wówczas raczej nieunikniona 
staje się instalacja systemu filtracji także w domu.

Częściowo zagłębiony

Wolno stojący

Baseny o głębokości 150 cm, niezależnie od kształtu, 
zawsze winny być zagłębione w gruncie na 
przynajmniej 60 cm. Baseny zagłębione w ziemi 
zawsze muszą być z zewnątrz obsypane/zalane 
betonem.
Jedynymi basenami przeznaczonymi do swobodnego 
ustawienia bez konieczności zagłębienia są modele 
okrągłe o głębokości maksymalnej 120 cm. 

Możliwości aranżacji przestrzennej

Poniżej przedstawiono 3 sposoby osadzenia niecki 
basenowej w gruncie:

Całkowicie zagłębiony
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Planowanie zagospodarowania terenu 
Basen owalny

Baseny owalne zawsze muszą być zagłębione w 
gruncie na przynajmniej 2/3 całkowitej wysokości.
Aby prawidłowo przygotować miejsce do montażu 
basenu należy wykonać wylewkę betonową oraz 
murki oporowe powiązane z wylewką za pomocą 
zbrojenia. 
Po ustawieniu konstrukcji i zalaniu wodą należy 
odcinki owalne aż do murków oporowych zalać 
betonem lub wymurować bloczkiem, by zapobiec 
zewnętrznemu naporowi gruntu na konstrukcję 
niecki.

1) Strona ze skimmerem / dyszą
2) Drabinka
3) Lampy basenowe
4) Folia/membrana basenu
5) Ściana stalowa
6) Izolacja styropian/XPS
7) Listwa łącząca arkusze stalowe
8) Zbrojony mur oporowy
9) Zbrojona wylewka
10) Drenaż
11) Podsypka/kruszywo

Przygotowanie gruntu

Właściwe podłoże musi spełniać wymogi w zakresie 
wytrzymałości statycznej i musi być odpowiednio 
zagęszczone. 
Należy unikać wszelkich wzniesień i nasypów. 
Ściana niecki nie jest elementem nośnym i nie może 
być poddana bezpośredniemu naciskowi gruntu z 
zewnątrz bez zastosowania ściany oporowej. 
Grunt pod basen  musi być należycie zagęszczony. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 
wytrzymałości gruntu należy skonsultować te 
kwestie z uprawnionym projektantem lub 
budowlańcem. 

Podczas montażu basenu należy mieć na uwadze, 
że niecka basenu nie może być poddana działaniu 
wód gruntowych. Jeśli podczas wykonywania 
wykopu ujawniony zostanie wysoki poziom wód 
gruntowych, należy skonsultować możliwe 
rozwiązanie ze specjalistą.

Zalecana jest podbudowa z kruszywa oraz zbrojona 
wylewka betonowa. W przypadku basenów 
zagłębionych w ziemi zaleca się stosowanie rur 
drenażowych.
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Basen wymiar wykopu
Szerokość x długość [m] Szerokość x długość [m] 
3,60 średnica 4,60 średnica
4,00 średnica 5,00 średnica 
4,60 średnica 5,60 średnica 
5,00 średnica 6,00 średnica 
6,00 średnica 7,00 średnica

Dla uproszczenia należy zauważyć, że wykop z 
reguły będzie miał kształt kwadratu, jednak może 
oczywiście także być okrągły lub owalny, o ile 
zachowane zostaną wyżej wymienione zalecane 
odstępy. Głębokość wykopu oczywiście zależy od 
kilku czynników: grubości wylewki, głębokości niecki 
oraz planowanego poziomu „zero” w związku z 
planowanym wykończeniem.

Zasada w uproszczeniu:

Grubość wylewki z reguły wynosi 15 cm, podbudowa 
ok. 5 cm (dokładna grubość ustalana jest w oparciu o 
analizę gruntu rodzimego).

Jeśli system filtracji nie ma być umieszczony 
bezpośrednio przy basenie, to w celu doprowadzenia 
rur należy przewidzieć wykopanie rowów do 
orurowania równocześnie z wykopem niecki basenu. 
Rowki na rury powinny mieć ok. 40-50 cm szerokości i 
ok. 80 cm głębokości. Na tym etapie należy pomyśleć 
o spadku rur umożliwiającym grawitacyjny spust wody
na zimę.
Stosując rury elastyczne warto przeprowadzić je 
przez umieszczone pod odpowiednim kątem sztywne 
rury z tworzywa o większej średnicy (np. 160 mm) 
ułożone pod odpowiednim kątem lub wykonać 
odpowiednie spadki w samych rowkach.
Oczywiście również orurowanie łączące system 
filtracji z systemem ogrzewania oraz przewody 
zasilające mogą być ułożone w ziemi, o ile zostaną 
odpowiednio zabezpieczone/zaizolowane.

Wylewka

Po wykonaniu wykopu i przygotowaniu ew. drenażu 
należy przygotować zbrojenie, szalunek oraz 
wylewkę. Zalecana grubość wylewki to ok. 15 cm 
(beton klasy co najmniej B20). Samo zbrojenie 
wykonać z wiązanych prętów fi 8 mm tworząc siatkę 
o oczkach maksymalnie 15x15 cm. Obrys zbrojonej 
wylewki winien wystawać ok. 10 cm poza obrys 
planowanej niecki. Kształt wylewki nie ma znaczenia 
(owal, kwadrat, okrągły) pod warunkiem dotrzymania 
ww. parametrów.

Zalecamy przestrzegać czasu wiązania betonu 
(z reguły 28 dni) przed podjęciem dalszych 
prac. 
O ew. skróceniu prac zadecydować może na 
własną odpowiedzialność jedynie kierownik 
budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Wysokość podbudowy
+ grubość wylewki
+ wysokość niecki

= głębokość wykopu

Przygotowanie terenu pod basen okrągły

Wykonując wykop dla niecki okrągłej należy 
pozostawić z każdej strony dookoła przestrzeń ok. 
50 cm w celu bezproblemowego montażu elementów 
konstrukcyjnych i instalacji. 
Jeśli basen ma być zagłębiony w gruncie mniej niż 
do połowy swojej wysokości wystarczająca będzie 
przestrzeń 20-30 cm.
Przy zagłębieniu niecki w gruncie należy pamiętać o 
wykonaniu dookólnej opaski z betonu na wysokość 
15-30 cm.

Zalecane wymiary wykopu

prezes
Podświetlony
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Przygotowanie podłoża dla basenu owalnego

Wymiary i kształt basenu i murka oporowego

Basen   Ściana oporowa
Szerokość x
Długość [m]

A [m] R [m] MB [m] M [m] 

3,20 × 5,25 2,05 1,60 3,24 2,25 
3,20 × 6,00 2,80 1,60 3,24 3,00 
3,50 × 7,00 3,50 1,75 3,54 3,70 
4,16 × 8,00 3,84 2,08 4,20 4,04 
4,16 × 10,00 5,84 2,08 4,20 6,04 
6,00 × 12,00 6,00 3,00 6,04 6,20 

Planując wykop należy zaplanować minimum 50 cm 
wolnej przestrzeni na łukach, w których mają być 
zamontowane skimmer i dysza/dysze. Pozwala to 
ułatwić montaż oraz podłączyć orurowanie. Wokół 
pozostałych fragmentów ścian wystarczy odstęp 
rzędu 30 cm. 

Prosimy pamięteć, że przestrzeń bezpośrednio wokół 
ścian po napełnieniu niecki musi zostać wypełniona 
betonem na grubość ok. 15-30 cm lub wykonać 
trzeba mur oporowy po całym obwodzie niecki.

Basen Wymiary wykopu
Szerokość x długość [m]
3,20 × 5,25 4,30 × 6,25 
3,20 × 6,00 4,30 × 7,00 
3,50 × 7,00 4,60 × 8,00 
4,16 × 8,00 5,25 × 9,00 
4,16 × 10,00 5,25 × 11,00 
6,00 × 12,00 7,10 × 13,00 

Dla uproszczenia należy zauważyć, że wykop z 
reguły będzie miał kształt kwadratu, jednak może 
oczywiście także być okrągły lub owalny, o ile 
zachowane zostaną wyżej wymienione zalecane 
odstępy. Głębokość wykopu oczywiście zależy od 
kilku czynników: grubości wylewki, głębokości niecki 
oraz planowanego poziomu „zero” w związku z 
planowanym wykończeniem.

Zasada w uproszczeniu:

Grubość wylewki z reguły wynosi 15 cm, podbudowa 
ok. 5 cm (dokładna grubość ustalana jest w oparciu 
o analizę gruntu rodzimego).

Część wystająca ponad rzeźbę terenu nie może 
przekraczać 1/3 całkowitej wysokości basenu. 
Zwykle górną krawędź licuje się z gruntem, a 
następnie układa opaskę przykrywającą profil.

L=Długość basenu
A=Długość odcinka prostego
MB=Dystans między 
ścianami (nie uwzględnia 
styropianu)

B=Szerokość basenu
R=Promień okręgu
M=Długość muru 
oporowego

Obrys basenu

L A M 

MB 

B 

Wysokość podbudowy
+ grubość wylewki
+ wysokość niecki

= głębokość wykopu

Zalecane wymiary wykopu

Szerokość x długość [m]
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Jeśli system filtracji nie ma być umieszczony 
bezpośrednio przy basenie, to w celu doprowadzenia 
rur należy przewidzieć wykopanie rowów do 
orurowania równocześnie z wykopem niecki basenu. 
Rowki na rury powinny mieć ok. 40-50 cm szerokości 
i ok. 80 cm głębokości. Na tym etapie należy 
pomyśleć o spadku rur umożliwiającym grawitacyjny 
spust wody na zimę. Stosując rury elastyczne warto 
przeprowadzić je przez umieszczone pod 
odpowiednim kątem sztywne rury z tworzywa o 
większej średnicy (np. 160 mm) ułożone pod 
odpowiednim kątem lub wykonać odpowiednie 
spadki w samych rowkach. 
Oczywiście również orurowanie łączące system 
filtracji z systemem ogrzewania oraz przewody 
zasilające mogą być ułożone w ziemi, o ile zostaną 
odpowiednio zabezpieczone/zaizolowane.

Wylewka

Po wykonaniu wykopu i przygotowaniu ew. drenażu 
należy przygotować zbrojenie, szalunek oraz 
wylewkę. Zalecana grubość wylewki to ok. 15 cm 
(beton klasy co najmniej B20). Samo zbrojenie 
wykonać z wiązanych prętów fi 8 mm tworząc siatkę 
o oczkach maksymalnie 15x15 cm. Obrys zbrojonej 
wylewki winien wystawać ok. 10 cm poza obrys 
planowanej niecki. Kształt wylewki nie ma znaczenia 
(owal, kwadrat, okrągły) pod warunkiem dotrzymania 
ww. parametrów.

Wymiary wylewki
Basen Wylewka (minimum)

3.20 × 5.25 3.90 × 5.50 
3.20 × 6.00 3.90 × 6.25 
3.50 × 7.00 4.20 × 7.25 
4.16 × 8.00 4.86 × 8.25 
4.16 × 10.00 4.86 × 10.25 
6.00 × 12.00 6.70 × 12.25 

Raz jeszcze warto zauważyć, że ksztalt wylewki 
może być prostokątny lub owalny (zaokrąglony).

Ważne: Zaleca się zatopienie prętów 
wzmacniających do murów oporowych. Są to 
gięte pręty o grubości 8 mm ułożone w równych 
odstępach 25-50 cm.

Najlepiej przyłożyć pustak i odznaczyć go w linii 
przebiegu muru oporowego, a następnie zatopić 
wyżej opisane pręty w taki sposób, by pokrywały się 
z pustymi przestrzeniami bloczka.

Wylewka
Podbudowa

Drenaż

Wykop

Ziemia

Ściana

Poziom gruntuSystemowa opaska

Wylewka

Pręty o średnicy 8 
mm
cm)

Klej/zaprawa do 
płytek

Szerokość x długość [m] Szerokość x długość [m]
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Budowa murów oporowych
Po stężeniu wylewki należy ustawić boczne mury 
oporowe. W warstwach między bloczkami winny się 
znaleźć zbrojenia pionowe powiązane z poziomymi 
na długości ściany. Następnie ściany są zalewane 
betonem klasy min. B20. Podczas murowania należy 
bezwzględnie kontrolować pion oraz równy dystans 
między murami po obu stronach niecki.

Wysokość murów zależy od wysokości niecki – patrz 
ilustracja

Ponieważ na dalszym etapie montażu będzie 
konieczność przytwierdzenia stalowego płaszcza do 
murów oporowych, zalecamy by ostatnie 1-2 
warstwy były wykonane z pełnego materiału. Jeśli 
natomiast kotwienie miałoby odbywać się do ściany 
z pustaków zalanych betonem radzimy wybrać 
długie kołki rozporowe, które sięgną i osadzą się w 
betonowym rdzeniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących konstrukcji 
murów oporowych skontaktuj się ze specjalistą z 
zakresu budownictwa. Producent basenu nie bierze 
odpowiedzialności za następstwa niewłaściwie 
wykonanych murów oporowych.

Cegła/bloczek

Styropian 2 cm

Pustak o wys. 24 cm

Zbrojenie poziome i 
pionowe

Wylewka

Wylewka

1
1

2
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1
5

 c
m

 

1
2

0
 c

m
 

1
4

2
-1

4
5

 c
m

1
5
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Przepust 
instalacyjny >=80 
mm średnicy

Cegła/bloczek

Styropian 2 cm

Pustak o wys. 24 cm

Zbrojenie poziome i 
pionowe

Przepust 
instalacyjny >=80 
mm średnicy

Wysokość murów oporowych (mierzona od górnej 
krawędzi do wylewki) nie może przekraczać 115 cm 
dla basenów o głębokości nominalnej 120 cm oraz 
145 cm dla basenów o głębokości nominalnej 150 
cm.

Styropianowe płyty o grubości 20 mm mocuje się do 
murów oporowych przy pomocy kleju do styropianu. 
Dolna krawędź płyt winna być umieszczona 25 mm 
nad wylewką, by zmieściły się tam dolne profile.

1) Płyta styropianowa
2) Dolny profil
3) Wylewka

Uwaga! Jeśli w ścianie niecki mają zostać 
zamontowane lampy basenowe, to otwory na nie 
winny być przygotowane na etapie budowy 
murów oporowych. Należy odnieść się do 
instrukcji montażu lamp.
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Montaż basenu

Basen okrągły
W zależności od wymiarów basenu jest to zadanie 
dla 3-4 osób i powinno być wykonywane w 
bezwietrznych warunkach. Zaleca się użycie rękawic 
ochronnych zwłaszcza podczas montażu stalowej 
ściany. W pierwszej kolejności należy nanieść obrys 
konturu na podłożu. Najlepiej zamocować gwóźdź/
pręt/wkręt w miejscu wyznaczającym środek basenu i 
odmierzyć odpowiedni promień za pomocą sznurka. 
Naciskając w odmierzonym miejscu do podłoża 
pisakiem/ołówkiem murarskim lub kredą 
przemieszczamy się po okręgu jak cyrkiel rysując 
kontur przyszłego basenu. 

Montaż profili dolnych 
Połącz profile dolne w całość za pomocą 
dostarczonych w zestawie łączników-pinów (cienkie 
rurki w kształcie litery U) i umieść na obrysowanym 
obrysie niecki. 

Wskazówka: łączenie profili jest łatwiejsze, gdy 
jedna strona łącznika jest posmarowana (np. tawot/
smar techniczny). Najlepiej wetknąć łącznik w jeden 
profil, nasmarować wystającą część i następnie 
wcisnąć go w drugi profil.
Wskazówka: najpierw połącz wszystkie listwy 
profilowe w całość i ułóż dopasowując do obrysu 
basenu na tyle dokładnie, na ile będzie to możliwe. 
NIE skracaj profili przed ustawieniem stalowej ściany, 
ponieważ dopiero po jej ustawieniu widoczna będzie 
dokładna odległość wymagająca skrócenia.

Analogicznie do basenu okrągłego również tu 
korzystając ze sznurka oraz kredy/ołówka 
odrysować należy półokręgi wyznaczające obrys 
przyszłego basenu. 



Basen owalny
Montaż dolnych profili
Połącz proste profile dolne za pomocą łączników i 
ułóż je równolegle wzdłuż murów oporowych, by 
znajdowały się idealnie naprzeciwko siebie. 
Nominalne, podane w naszej tabeli długości murów 
będą nieco dłuższe od profili. 

Wskazówka: przemierz odległości na początku i na 
końcu prostych profili po każdej ze stron. Odległość 
powinna być identyczna. Przemierz także przekątne, 
by upewnić się i potwierdzić zgodność wymiarów. 

Dołącz do prostych odcinków listwy gięte zgodnie z 
obrysem wypełniając łuki po obu stronach. Upewnij 
się co do symetrii i wymiarów względem obrysu.

Wskazówka: Najpierw połącz wszystkie profile dolne 
w całość. NIE skracaj żadnego z profili do czasu 
ustawienia stalowej ściany. Dopiero po jej ustawieniu 
widoczna będzie dokładna odległość wymagająca 
skrócenia.

Montaż ściany stalowej
Upewnij się, że stalowy płaszcz stanowiący ścianę 
basenu stoi wewnątrz obrysu niecki oraz że pod ręką 
masz drabinę – po ustawieniu ściany wyjście z niecki 
nie będzie możliwe bez niej. 
Zacznij od miejsca, w którym (mniej więcej) 
zlokalizowany będzie skimmer. Aby zabezpieczyć 
rolkę stali przed uszkodzeniami podłóż pod nią 
karton. Nie przeciągaj stalowej krawędzi po betonie! 
Należy ostrożnie uwolnić stalową ścianę z pasów w 
taki sposób, by nie odskoczyła i nie uszkodziła 
stojących w pobliżu osób/przedmiotów. W tym celu 
zaleca się użycie rękawic oraz ew. pasów 
transportowych. Zwykle miejsce, w którym znajduje 
się otwór na skimmer zlokalizowany jest ok. 1-2 m od 
krawędzi ściany. Jeśli ściana składa się z więcej niż 
jednej rolki, kartony będą odpowiednio opisane co do 
zawartości.
Po dokonaniu aretacji względem miejsca, w którym 
ma się znaleźc skimmer należy odwijać rolkę 
jednocześnie wciskając stalowy płaszcz w uprzednio 
ułożony dolny profil obrysowy.  

10
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Wskazówka: Aby ściana podczas ustawiania 
bezwładnie nie opadała można na czas montażu 
chwilowo na łukach wcisnąć górne profile.

W celu stabilizacji ścian bocznych na odcinkach 
prostych podczas ich ustawiania dobrze jest 
zastosować ściski. Podczas ustawiania ściany należy 
ciągle kontrolować, czy dolna krawędź stalowego 
płaszcza całkowicie wsunęła się w dolny profil. 

Dostosowanie długości dolnych profili 
względem listy łączącej
Przerwa między dwoma końcami stalowej ściany 
powinna wynosić ok. 5 mm aby umożliwić ich 
połączenie. Należy mieć to na uwadze przystępując 
do skracania profili.

Skracanie dolnego profilu obrysowego  
Rozwiń ścianę i wprowadź ją w profil po obwodzie 
niecki. Pamiętając, że dystans pomiędzy końcami 
ściany wynosić ma 5 mm zmierz naddatek i wyjmij 
ok. 50 cm ściany stalowej z profilu, by mieć łatwiejszy 
dostęp i dokonaj cięcia (np. szlifierką lub 
brzeszczotem).

Wskazówka: Zawsze skracamy profil na łuku. Jeśli 
konieczne jest skrócenie o więcej niż 5 cm zawsze 
należy dokonywać cięcia 2 giętych profili (łuków) w 
celu zachowania symetrii.

Po skróceniu profili i uzyskaniu 5 mm prześwitu 
wsuń płaszcz stalowy ściany w profil i zamknij 
(połącz) całość listwą. 
Należy ciągle kontrolować stabilność osadzenia 
stalowej ściany w dolnym profilu.
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W zależności od typu basenu listwa zamykająca 
może mieć sfazowaną krawędź. W takim przypadku 
strona z fazą winna być zwrócona w stronę wnętrza 
niecki. Jeśli dołączona do zestawu listwa jest prosta 
nie ma to znaczenia. 

Listwa winna być wsuwana ostrożnie kawałek po 
kawałku. Pomocny we wsuwaniu może okazać się 
np. gumowy młotek.

Jeśli listwa zostanie wsunięta niewłaściwie lub przy 
użyciu zbyt dużej siły ściana może ulec uszkodzeniu 
lub zagrożona może okazać się stabilność 
konstrukcji basenu. 

Zaleca się zabezpieczenie listwy łączącej za pomocą 
taśmy montażowej aby zabezpieczyć wkład foliowy 
przed uszkodzeniem mechanicznym/przetarciem.

Dodatkowa informacja dotycząca niecek 
owalnych: mocowanie ściany stalowej do muru 
oporowego
Wychodzimy z założenia, że wysokość muru 
oporowego jest zgodna z wcześniej zarysowanymi 
wymogami technicznymi. Stalowy płaszcz niecki 
musi zostać przytwierdzony do muru oporowego na 
wysokości ok. 110 cm (baseny 120 cm) lub 140 cm 
(baseny 150 cm). Mocowania winny być ustawione w 
poziomej linii. Komplet mocowań, kształtowników i 
kołków wchodzi w zakres dostawy.

Wykonaj otwory w stalowej ścianie niecki, a 
następnie zabezpiecz je środkiem antykorozyjnym.
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Fig. 36 

W ten sposób ściana stalowa będzie stabilnie 
przytwierdzona do muru oporowego. Aby 
zabezpieczyć  folię basenową przed uszkodzeniem 
użyj taśmy samporzylepnej na wystających 
główkach śrub.

Uwaga: Upewnij się, że basen stoi idealnie równo 
w pionie. Producent nie będzie ponosił 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeśli 
odstępstwo będzie wynosić więcej niż 2 cm. W 
takim przypadku należy znaleźć ew. przyczynę 
np. poprawiając wylewkę lub sprawdzając 
długości profili dolnych w porównaniu do 
górnych oraz/lub weryfikując pion murów 
oporowych.

Przygotowanie otworów pod akcesoria

Ważne! Przy montażu akcesoriów w pierwszej 
kolejności stosuj się do instrukcji producenta. W 
przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

Skimmer 

Otwory w ścianie basenu mogą być wykonane 
fabrycznie. Jeśli nie, to należy je wykonać we 
własnym zakresie.

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1) Korpus skimmera
2) Dławik odkurzacza
3) Taśma teflonowa
4) Króciec przyłączeniowy do węża/rury
5) Podwójna uszczelka
6) Dysza napływowa
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Powyższy rysunek wskazuje wytyczne do 
otworowania dla standardowego skimmera marki 
Mountfield z króćcem do podłączenia węża 
basenowego/rury giętkiej o srednicy 38 mm. Jeśli 
zastosowany ma być inny rodzaj skimmera, należy 
użyć odpowiedniego szablonu dostarczonego przez 
producenta. 

Zalecamy spiłowanie/zeszlifowanie nierówności 
powstałych po cięciu/wierceniu i zabezpieczenie 
środkiem antykorozyjnym lub farbą poliuretanową.

Jeśli istnieje potrzeba podłączenia orurowania w tym 
momencie, należy prowizorycznie przymocować 
skimmer. Aby to zrobić osadź podwójną uszczelkę w 
otworze, przyłóż z zewnątrz korpus skimmera i 
przymocuj za pomocą dołączonych 2 śrub z 
zaokrąglonymi główkami (tymczasowe). Jeśli do 
skimmera dołączono 2 osobne uszczelki to 
odpowiednio należy założyć jedną między korpusem 
skimmera a ścianą zewnętrzną oraz jedną od 
wewnętrznej ściany niecki. Podobnie sprawa 
wygląda w przypadku dyszy napływowej. Czasem 
konieczne może okazać się wykonanie dodatkowych 
otworów w poszyciu stalowym niecki i 
zabezpieczenie ich za pomocą środka 
antykorozyjnego.

O ile możliwe jest wykonanie orurowania na 
późniejszym etapie to montaż skimmera odbywa się 
za pomocą śrub stożkowych po ułożeniu wkładu 
foliowego wewnątrz niecki.

Śruby stożkowe Śruby tymczasowe
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Dysza napływowa
Baseny Ibiza z reguły wyposażone są w 1 dyszę 
napływową zlokalizowaną w pobliżu skimmera. 
Również tu w przypadku konieczności wykonania 
otworów należy zabezpieczyć je środkiem 
antykorozyjnym. 

Dysze napływowe do orurowania stałego

Jeśli basen zagłębiony jest w ziemi, a orurowanie 
doprowadzone do dysz ma zostać zakopane, należy 
użyć specjalnego rodzaju dysz z przykręcaną 
flanszą. Ułatwia to w znaczący sposób wymianę folii. 
Flansza (7) wymagana jest na końcowym etapie 
instalacji. Czasem w opakowaniu umieszczona jest 
wewnątrz maskownicy (6). W celu jej wyjęcia należy 
delikatnie zgiąć i podważyć maskownicę.

1) Pierścień dociskowy
2) Kulka
3) Korpus dyszy
4) Nakrętka kontrująca
5) Śruby
6) Maskownica
7) Flansza
8) Uszczelka
9) Uszczelka bez otworów

Jeśli w zestawie razem z dyszą znajduje się 
uszczelka bez otworów (9), to nie znajdzie ona 
zastosowania przy montażu w niecce o stalowych 
ścianach.

5 
1 

2 

6 

9 

7 

8 4 

3 
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Przymocuj jedną z samoprzylepnych uszczelek do 
ramki korpusu dyszy.

Przetknij korpus dyszy przez otwór w ścianie niecki. 
Umieść nakrętkę kontrującą na gwincie i dokręć ją. 

Dysze napływowe z przyłączem 32/38 mm 
instalowane są jedynie równocześnie z montażem 
folii.



Układanie podkładu z geowłókniny
Wszystkie czynności związane z ustawieniem i 
kotwieniem/obsypaniem basenu powinny być 
prowadzone równocześnie, w przeciwnym wypadku 
niecka może się przewrócić. Jeśli nie można szybko 
przeprowadzić montażu np. ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe, zalecamy odłożyć 
na później układanie podkładu i zabezpieczyć nieckę 
przed przewróceniem np. pod wpływem wiatru. 
Użycie podkładu z geowłókniny lub podobnego 
materiału ma na celu zabezpieczenie wkładu 
foliowego przed kontaktem z chemią budowlaną, 
betonem oraz substancjami mogącymi mieć na niego 
szkodliwy wpływ. Należy pamiętać, że zastosowanie 
podkładu ma zabezpieczyć, a nie ma służyć 
niwelowaniu nierówności! Podłoże należy dokładnie 
odkurzyć oraz ew. zeszlifować jeśli zachodzi taka 
potrzeba.
Podkłady z geowłókniny mogą być dostarczone pod 
wymiar i kształt basenu. Jeśli natomiast dysponujesz 
podkładem w rolce, należy ułożyć je równo obok 
siebie, by zminimalizować wszelkie przerwy oraz 
połączyć taśmą samoprzylepną.

Podkład należy wycinać i układać w taki sposób, by 
zachodził w górę na ścianę na ok. 5-10 cm ponad 
profil. Następnie przyklej górną krawędź podkładu do 
stalowej ściany niecki, by nie mógł się przemieścić.

Praktyczna wskazówka: Aby pozbyć się nadmiaru 
materiału zalecamy nacinać niewielkie kliny w 
materiale w odległości ok. 20-25 cm od siebie.

Większość nierówności powstałych na powierzchni 
geowłókniny ulegnie zniwelowaniu pod naciskiem 
wody. 

17 
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Zawieszanie wkładu foliowego i 
instalacja górnego profilu

UWAGA! Montaż folii powinien odbywać się w 
temperaturze +15-25 stopni Celsjusza! Unikaj 
bezpośredniego, silnego nasłonecznienia wkładu!

Pamiętaj, by do niecki wyłożonej geowłókniną 
wchodzić tylko w czystych butach lub skarpetach. 
Całą wewnętrzną powierzchnię geowłókniny należy 
np. wyczyścić odkurzaczem.

Następnie umieść wkład foliowy wewnątrz niecki i 
rozłóż go w taki sposób, by szwy znalazły się w 
równej odległości od dolnych profili, w których 
osadzona jest stalowa ściana. 
Pamiętaj, by strona, po której znajduje się szew nie 
znalazła się na wysokości skimmera i dyszy 
napływowej – mogłoby to spowodować 
nieszczelności.

Uwaga! Pamiętaj, by układając folię wewnątrz 
niecki mieć na nogach tylko czyste obuwie lub 
skarpety!

Bez względu na sposób wykończenia górnego 
profilu zamykającego wkład foliowy wyposażony jest 
w przetłoczenie służące do jego zawieszenia.
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Uwagi dotyczące górnego profilu:
Wewnętrzny kanał montażowy z boku profilu 
wykorzystywany jest w przypadku wymiany folii, gdy 
nie ma możliwości podniesienia profilu, gdyż jest on 
np. zblokowany parapetem/kamieniem brzegowym. 
W takim wypadku odcinamy starą folię tuż poniżej 
listwy i zawieszamy nową folię w kanale – w takim 
wypadku użyć należy wkładu foliowego z krawędzią 
klinującą. 

(Przykład zastosowania obu możliwości montażu 
wkładu foliowego)

Nałóż górną krawędź folii na ścianę niecki i zablokujj 
ją przy użyciu kilku fragmentów profili.

Docelowego ułożenia wszystkich profili górnych 
dokonać można dopiero po dokładnym 
wyprostowaniu wkładu wewnątrz niecki.

Instalacja górnego profilu (informacje ogólne)
Połącz poszczególne sekcje profili za pomocą 
łączników (pinów). W procesie montażu można 
wspomóc się gumowym młotkiem.
Jeśli profile po połączeniu i wciśnięciu są za długie, 
należy jeden z nich odpowiednio skrócić.



Praktyczna wskazówka: W zakres dostawy wchodzą 
2 zatyczki na górny profil. Podczas napełniania 
basenu w wyniku ruchu rozprężnego ściany niecki 
może dojść do utworzenia prześwitu między 
sekcjami górnego profilu z jednej lub obu stron 
niecki – zatyczki służą zamaskowaniu tego typu 
przerw.

Wyrównanie zagięć
Jeśli na folii pojawią się poziome zagięcia, można je 
wyeliminować przesuwając folię w kierunku ścian. 
Zagięcia przesuwamy zaczynając od dna w kierunku 
ścian. Należy obserwować ułożenie szwu dookoła 
basenu i pilnować, by znajdował się dokładnie na 
łączeniu ściany z dnem. Przed napełnieniem basenu 
wodą szwy po obwodzie niecki powinny znajdować 
się w tej samej odległości od krawędzi, a folia 
powinna być możliwie równa. Ponieważ z założenia 
wkład foliowy jest mniejszy od nominalnej wielkości 
basenu, należy mieć na uwadze wpływ temperatury 
oraz nacisku wody i bezwzględnie przestrzegać 
równego ułożenia szwów względem ścian.

Po zakończeniu montażu górnych profili wszelkie 
zagięcia i zmarszczenia najlepiej eliminować 
wypychając je na zewnątrz już podczas napełniania, 
przy 2-3 cm wysokości lustra wody. 

Jeśli pozbycie się zmarszczeń nie jest możliwe:
Poczekaj, aż do niecki naleci 20-30 cm wody. Jeśli 
problem nadal występuje, częściowo zdemontuj 
górny profil (nigdy cały!) i ostrożnie przesuwaj folię 
na boki. Ważne, by zwrócić uwagę na należyte 
zabezpieczenie folii przed zsunięciem. Jeśli i ta 
próba nie przyniesie efektu, jedynym sposobem na 
rozwiązanie problemu może być ponowna próba 
montażu folii od początku.

Praktyczna wskazówka: Zwykły odkurzacz może 
wydatnie ułatwić proces instalacji i wyrównania folii. 
Końcówka węża odkurzacza musi być 
zabezpieczona geowłókniną (należy przymocować ją 
taśmą samoprzylepną), aby uniemożliwić przyssanie 
się do powierzchni plastiku. Przetknij wąż przez 
otwór skimmera i dalej w kierunku folii. Następnie 
uszczelnij dekiel skimmera za pomocą np. kartonu i 
taśmy. Rozwiązanie to zadziała jedynie gdy np. 
taśmą zaślepione zostaną wszelkie pozostałe otwory, 
np. dysze napływowe, lampy itd. Uruchom odkurzacz 
na ok. połowę mocy. Zauważysz efekt zasysania 
powietrza, a foliowa powłoka zacznie się delikatnie 
naciągać. Pozostanie wyrównanie nierówności 
powstałych w wyniku pakowania i magazynowania 
folii w kartonie.

20 
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Instalacja części składowych niecki

Do wycinania folii i instalacji wyposażenia 
przystępujemy, gdy powierzchnia wody osiągnie 
poziom ok. 20 cm poniżej planowanego miejsca 
montażu (otworu w niecce stalowej).

Dysza napływowa
Aby podłączyć dyszę na wąż 32/38 mm:
Gdy folia jest napięta, wykonaj otwór ok. 5-10 mm 
mniejszy niż otwór w stalowej ścianie niecki). Nasuń 
uszczelkę na korpus dyszy, następnie wsuń 
uszczelkę między stalową ścianę a folię i przetknij 
korpus z gwintem na zewnątrz niecki. Z zewnątrz 
dokręć pierścieniem kontrującym za pomocą 
klucza. Jeśli w zestawie znalazł się dodatkowy 
pierścień/uszczelka z korka – umieść go między 
ścianą niecki a nakrętką kontrującą od zewnątrz.

Dysza na rurę 50 mm:
Gdy folia jest napięta, wykonaj otwory na śruby np. 
punktakiem lub wkrętakiem. Kolejność montażu  
poszczególnych elementów widoczna jest na 
poniższym rysunku. Finalnym elementem po 
dokręceniu śrub jest nałożenie maskownicy.
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Skimmer 
Wykonaj otwory na śruby, wytnij otwór i załóż 
uszczelkę. Następnie osadź przednią ramkę i skręć ją 
razem ze skimmerem za pomocą śrub.
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Koszyk w skimmerze
Podczas użytkowania basenu, koszyk skimmera 
powinien być regularnie czyszczony i sprawdzany. 
Musi być też właściwie osadzony, by nie wypłynął i 
nie zablokował klapy uniemożliwiając napływ wody 
do systemu filtracji.

UWAGA! Dławika do odkurzacza używać należy 
wyłącznie podczas czyszczenia niecki za 
pomocą odkurzacza, a nie podczas normalnej 
pracy filtracji.

Prace wykończeniowe w zakresie technologii
Przed całkowitym napełnieniem basenu należy 
podłączyć wszystkie elementy wyposażenia 
(skimmer, dysze, lampy, przeciwprąd itd.). Do 
wykonania instalacji można użyć dedykowanych 
węży basenowych, a także rur PVC do instalacji 
klejonych. Należy upewnić się, że będzie dostęp 
techniczny do elementów instalacji lub (w przypadku 
instalacji podziemnych) przed zasypaniem wykonać 
próby ciśnieniowe połączeń. W instalacjach 
filtracyjnych zlokalizowanych ponad lustrem wody 
zalecamy montaż zaworu zwrotnego na odcinku 
ssawnym instalacji. 
Przewody elektryczne prowadzić należy w 
dedykowanych rurach lub kanałach osłonowych.
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Suchy beton wokół niecki
Suchy beton powinien być wysypany wokół łuków 
niecki okrągłej/owalnej w celu jej stabilizacji. Nie ma 
konieczności wzmacniania suchym betonem murów 
oporowych w basenach owalnych. Po zakończeniu 
instalacji przystępujemy do napełniania basenu wodą. 
Basen okrągły zalać można „na raz”, natomiast 
baseny owalne należy napełniać stopniowo. 

Przed wsypaniem betonu najlepiej zabezpieczyć 
ścianę niecki za pomocą arkusza styropianu (15-25 
mm) na łukach aby zabezpieczyć zewnętrzną stronę
basenu. Ściany obsypujemy w kilku warstwach, nie
wyższych niż 50 cm każda. Można zastosować płyty
szalunkowe, które po stężeniu dolnej warstwy
przesuwamy wyżej celem wykonania kolejnej
warstwy. Zalecana grubość w ten sposób
wykonanego oporu winna wynieść 15-30 cm.
Równocześnie z suchym betonem należy obsypywać
ziemią przestrzenie za murami oporowymi, by
wyrównać napór wody przenoszony na mury.

Praktyczna wskazówka: Alternatywę dla wylewki 
betonowej na łukach może stanowić murowana 
ściana z bloczków betonowych.

UWAGA! Podczas obsypywania betonem należy 
dopilnować, by zawsze poziom betonu był ok. 
30 cm poniżej aktualnego lustra wody w celu 
skutecznej absorpcji zewnętrznego naporu.

Obsypywanie betonem nie może doprowadzić do 
deformacji niecki. 
Należy unikać zbyt dużego naporu betonu na korpus 
skimmera. Mogłoby to doprowadzić do deformacji 
jego konstrukcji i wpłynąć na jego działanie. Zaleca 
się zabezpieczenie np. styropianem podczas 
wypełniania przestrzeni bezpośrednio za skimmerem. 
Bezwzględnie unikaj uszkodzeń stalowej ściany, gdyż 
ew. ubytki i rysy mogą być źródłem korozji w 
przyszłości. Ew. uszczerbki należy niezwłocznie 
wyczyścić i zastosować środek antykorozyjny.

Ziemia

Beton

Szalunek (opcja)

15-30 cm

3
0
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m

 

prezes
Podświetlony

prezes
Podświetlony
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Orientacyjne wymiary i pojemności basenów

Rodzaj basenu A1 
[cm] 

A 
[cm] 

B 
[cm] 

C 
[cm] 

D 
[m3] 

E1 
[cm] 

E 
[cm] 

Ø 3,6 x 1,2 / 1,5 m Ø 360 Ø 364 120 / 150 105 / 135 10.7 / 13.7 - - 
Ø 4,0 x 1,2 / 1,5 m Ø 400 Ø 404 120 / 150 105 / 135 13.2 / 17.0 - - 
Ø 4,6 x 1,2 / 1,5 m Ø 460 Ø 464 120 / 150 105 / 135 17.5 / 22.5 - - 
Ø 5,0 x 1,2 / 1,5 m Ø 500 Ø 504 120 / 150 105 / 135 20.6 / 26.5 - - 
Ø 6,0 x 1,2 / 1,5 m Ø 600 Ø 604 120 / 150 105 / 135 29.7 / 38.2 - - 
3,2 x 5,25 x 1,2 / 1,5 m 525 529 120 / 150 105 / 135 15.5 / 20.0 320 324 
3,2 x 6,0 x 1,2 / 1,5 m 600 604 120 / 150 105 / 135 18.0 / 23.0 320 324 
3,5 x 7,0 x 1,2 / 1,5 m 700 704 120 / 150 105 / 135 23.0 / 30.0 350 354 
4,16 x 8,0 x 1,2 / 1,5 m 800 804 120 / 150 105 / 135 31.0 / 40.0 416 420 
4,16 x 10,0 x 1,2 / 1,5 m 1000 1004 120 / 150 105 / 135 40.0 / 51.5 416 420 
6,0 x 12,0 x 1,2 / 1,5 m 1200 1204 120 / 150 105 / 135 67.5 / 87.0 600 604 




