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Stavba betonového bazénu
Vložil Pokorný - 21/08/2016 09:50

_____________________________________

Dobrý den
Stavím si na zahradě bazén(4x8x1,5M) ze ztraceného bednění (20cm +8mm armování jak svisle tak
vodorovně)
dole podklad 30 cm makadam drenaž + 20cm betonová deska (dvojitá kari sítě). Mohl bych vás poprosit
o zběžné sepsání komponentů které bych měl pořídit k bazénu ? díky mam zatím pouze výkop, který je
na každou stranu o 30 cm větší něž rozměr bazénu. Představoval bych si úpravu bazénové vody
solonizační jednotkou.Dále bych se chtěl zeptat musí byt bazénová technika (filtr,cerpadlo,atd..) v
šachtě? nebo může být nad urovní bazénu v zahradním domečku ? Musím kolem bazénu dávat
polystyren,Nopovou folii a obsyp kamenivem? předem díky Pokorný
============================================================================

Re:Stavba betonového bazénu
Vložil sevenpool - 29/08/2016 15:34

_____________________________________

Dobrý den pane Pokorný,
v první fázi budete potřebovat předmontážní díly, které zabudujete do stěny případně dna bazénu,
konkrétně se jedná o:
- skimmer (1-2 ks)
- výtlačné trysky, resp. průchodky pro trysky (2-3 ks)
- dnová výpust (není podmínkou, ale silně doporučujeme pro snadné vypouštění vody z bazénu)
- vysavačová sací tryska, resp. průchodka (taktéž není podmínkou, ale usnadní práci při vysávání)
- případně předmontážní díl pro protiproud
Po vyzdění přijde na řadu zatrubnění, tzn. napojení předmontážních dílů na potrubí a dovedení potrubí
do prostoru, kde bude filtrační jednotka.
Ve druhé fázi přijde na řadu samotné foliování bazénu a dopojení filtrace a případně dalších zařízení na
potrubí. V šachtě či domečku bude potřeba osadit každou větev potrubí dvoucestným kulovým
kohoutem (pro potřeby regulace vody nebo pro případ servisního zásahu).
Bazénová technologie může být umístěna i nad terénem, třeba v zahradním domečku, vždy je však
potřeba před spuštěním bazénu čerpadlo zavodnit, aby bylo schopné si samo nasát vodu z bazénu.
Někdy je vhodné do domečku přivést přívod vody a napojit ho přímo do bazénového okruhu, tímto se
Vám bude systém zavodňovat snáze.
Polystyren ani nopová folie není nutností, záleží na okolním prostředí, spodní vodě apod. Potrubí
uložené v zemi by však mělo ležet v pískové loži.
Pokud byste měl zájem, mohu Vám nacenit výše uvedené předmontážní díly, případně i další
příslušenství nebo montáž.
za firmu Sevenpool s.r.o.
Ondřej Konečný
Potocká 58/7, 625 00 Brno
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