RODZAJE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
Obecnie zauważa się znaczący wzrost zainteresowania budową przydomowych
basenów zewnętrznych. Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu mogą wybierać
spośród szerokiej gamy oferowanych wariantów, stanowiących odpowiedź producentów na
bieżące zapotrzebowanie rynku.
Jeszcze do niedawna na tego rodzaju atrakcje pozwolić sobie mogły wyłącznie osoby
dobrze sytuowane. Obecnie, za sprawą postępu technologicznego i wzrostu konkurencyjności,
budowa basenu ogrodowego stała się możliwa do realizacji przez znacznie szersze grono
potencjalnych użytkowników.
Inwestor może wybrać rozwiązanie dopasowane bezpośrednio do jego potrzeb lub też
skorzystać z gotowych projektów. Decydując się na budowę basenu musimy jednak
rozważyć, w jakim gruncie zostanie on osadzony, a także w jaki sposób będzie on
wykorzystywany. Analiza powyższych aspektów ułatwi dokonanie wyboru spośród wielu
dostępnych wariantów. Każdy z nich zalicza się jednak do jednej z dwóch zasadniczych grup.
Pierwszą z nich stanowią najczęściej wybierane baseny betonowe. Konstrukcje
wykonane z tego materiału są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, związane z
użytkowaniem obiektu obciążenia, a także na oddziaływanie wszelkiego rodzaju warunków
atmosferycznych. Najważniejszą cechą jest jednak bardzo duża odporność na wpływ wód
gruntowych. Baseny należące do tej kategorii, z racji dużej masy własnej, idealnie sprawdzają
się w przypadku osadzenia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych. Kolejną cechą
przemawiającą na korzyść tego typu rozwiązań są bardzo duże możliwości konfiguracji
basenu oraz tworzenia wielu indywidualnie dopasowanych wzorów konstrukcji. Minusem jest
jednak cena- zdecydowanie wyższa aniżeli koszt produktów konkurencyjnych.

Drugą grupą basenów ogrodowych są obiekty gotowe. Te z kolei dzielimy na stalowe i
laminowane. Wybierając takie rozwiązanie decydujemy się na jeden z gotowych wzorów
oferowanych przez producenta. Głównymi zaletami są atrakcyjna cena oraz łatwość montażu
i osadzenia basenu w gruncie. Z założenia baseny te dostarczane są w miejsce docelowe i
instalowane przez pracowników firm je oferujących, a jedynym aspektem nad którym
musimy się zastanowić jest znalezienie i przygotowanie odpowiedniego miejsca.
Mankamentem produktów jest natomiast niska odporność na wpływ wód gruntowych- z
uwagi na lekkość elementów konstrukcji.
Aby ograniczyć koszty związane z montażem wymarzonego basenu dobrze jest
zdecydować się na jego budową równocześnie ze wznoszeniem domu. Wykorzystuje się
wówczas ten sam sprzęt, a wizerunek ogrodu kreuje, mając na uwadze umieszczoną w nim
atrakcję.

