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INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Poniższa instrukcja ma zastosowanie do poniższych basenów: 

Nazwa handlowa 
niecki 

Wymiary maksymalne 
wg EN 16852-1:2015 

Powierzchnia użytkowa 
wg EN 16852-1:2015 

Pojemność użytkowa produktu 

 Amur 6,20 x 3,20 x 1,55 m 18,00 m² 30,75 m³ 

 Amur 6,20 x 3,70 x 1,55 m 21,00 m² 35,56 m³ 

 Astra 4,00 x 2,50 x 1,25 m 8,74 m² 12,50 m³ 

 Atalia 6,70 x 3,25 x 1,55 m 19,50 m² 33,75 m³ 

 Ceres 6,00 x 3,00 x 1,50 m 17,11 m² 27,00 m³ 

 Comfort Pool 9,20 x 5,00 x 1,55 m 43,20 m² 71,30 m³ 

 Della 6,30 x 3,25 x 1,50 m 18,30 m² 30,71 m³ 

 Della 7,50 x 3,25 x 1,50 m 21,90 m² 36,56 m³ 

 Double Venus 8,70 x 3,70 x 1,55 m 29,15 m² 49,89 m³ 

 Eris 5,00 x 3,00 x 1,50 m 13,44 m² 22,50 m³ 

 Gocta 4,43 x 2,61 x 1,03 m 10,87 m² 11,91 m³ 

 Hebe 2,35 x 2,35 x 0,86 m 4,84 m² 4,04 m³ 

 Helios 7,50 x 3,25 x 1,55 m 21,90 m² 37,78 m³ 

 Helios 9,55 x 3,70 x 1,55 m 32,81 m² 54,77 m³ 

 Helios 8,50 x 3,70 x 1,55 m 27,88 m² 48,75 m³ 

 Helios 6,30 x 3,25 x 1,55 m 18,30 m² 31,74 m³ 

 Helios 9,30 x 3,25 x 1,55 m 27,15 m² 46,85 m³ 

 Hera 5,30 x 3,20 x 1,55 m 15,30 m² 26,29 m³ 

 Hera 6,30 x 3,20 x 1,55 m 18,10 m² 31,25 m³ 

 Hera 8,30 x 3,20 x 1,55 m 24,30 m² 41,17 m³ 

 Hera 7,50 x 3,20 x 1,55 m 21,90 m² 37,20 m³ 

 Hera de Luxe 7,50 x 3,20 x 1,55 m 21,90 m² 37,20 m³ 

 Kile 7,40 x 3,25 x 1,55 m 21,45 m² 37,28 m³ 

 King 6,20 x 3,20 x 1,20 m 18,00 m² 23,81 m³ 

 King 6,20 x 3,20 x 1,55 m 18,00 m² 30,75 m³ 

 Kleo 5,00 x 3,20 x 1,55 m 14,40 m² 24,80 m³ 

 Laofi 8,70 x 3,70 x 1,55 m 28,56 m² 49,89 m³ 

 Luna 7,40 x 3,45 x 1,40 m 23,04 m² 35,74 m³ 

 Massive Pool 12,50 x 3,70 x 1,55 m 43,05 m² 71,69 m³ 

 Ontario 8,25 x 3,25 x 1,55 m 24,00 m² 41,56 m³ 

 Ontario 6,20 x 3,25 x 1,55 m 17,70 m² 31,23 m³ 

 Ozzy 2,85 x 2,30 x 0,85 m 5,53 m² 5,57 m³ 

 Roma 5,00 x 3,00 x 1,45 m 13,44 m² 21,75 m³ 

 Roma 6,00 x 3,00 x 1,40 m 16,24 m² 25,20 m³ 

 Roma 7,00 x 3,00 x 1,50 m 19,04 m² 31,50 m³ 

 Roma + 6,00 x 3,00 x 1,45 m 16,24 m² 26,10 m³ 

 Roma II 9,30 x 3,25 x 1,55 m 27,15 m² 46,85 m³ 

 Roma S 8,00 x 3,00 x 1,50 m 21,84 m² 36,00 m³ 

 Smart Pool 7,50 x 3,70 x 1,55 m 25,55 m² 43,01 m³ 

 Venus 5,00 x 3,25 x 1,55 m 14,25 m² 25,19 m³ 

 Venus 6,00 x 3,25 x 1,55 m 17,25 m² 30,23 m³ 

 Venus 7,00 x 3,25 x 1,55 m 20,25 m² 35,26 m³ 
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Data i miejsce zakupu: 
 
 

Firma wprowadzająca: 
 
 

Reprezentowana przez: 
 
 

Model i numer basenu: 
 
 

Numer faktury: 
 
 

Sprzedawca:  
 
 

Kupujący: 
 
 

  

 

WPROWADZENIE 

Gratulujemy udanego zakupu niecki basenowej firmy PoolsFACTORY Group. Proszę poświęcić parę minut na 

przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem niecki basenowej. Informacje tutaj zawarte pozwolą na 

dłuższą eksploatacje niecki basenowej i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Do montażu zaleca się obecność 

min. 3-4 osób, następne osoby mogą wpłynąć na przyspieszenie prac. Zalecamy wykonanie prac 

montażowych przez wykwalifikowane osoby np. hydraulik, elektryk, murarz, budowlaniec, itp. Szacowany 

czas potrzebny do zamontowania niecki przy odpowiadających warunkach pogodowych to ok. 4 dni. 

 

GWARANCJA 

Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem 

materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z dowodem 

kupna do sprzedawcy, handlowca lub do siedziby firmy.  

Dokładne warunki i okres gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej produktu.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania 

produktu. 

 stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami wymagającymi opieki jest zawsze wymagany; 

 nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu; 

 schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania  z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest 

użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci. 

 nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym; 

 w pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia 

natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia; 
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 dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta – dno powinno być zawsze widoczne; 

 jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia w basenie, aby znaki 

bezpieczeństwa i dno basenu były widoczne; 

 nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających; 

 basen i jego otoczenie musi być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u oso 

korzystających z basenu; 

 utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną 

wodą. Zachowuj wszystkie zasady higieny; 

 postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zamontowany prawidłowo. 

 

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby : 

 nauczenie się pływać 

 zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

 poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie 

i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu. 

 Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa. 

 Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie 

 Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie. 

 

Dodatkowo w niecce basenowej na klapie pływakowej skimmera znajdują się symbole ostrzegające przed 

niebezpieczeństwem. W przypadku braku skimmera, symbole znajdują się w górnej części krótszej ściany 

basenu.  

Nie zalecamy całkowitego opróżnienia basenu ze względu na ryzyko deformacji niecki basenowej poprzez 

siły działające od zewnątrz np. działanie wód gruntowych. 

 

 

 

 

 

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję oraz wskazówki dotyczące konstrukcji  

i bezpieczeństwa. Zastrzega się zmiany techniczne i zmiany wzornictwa. Instrukcję należy 

zachować, gdyż zawiera ona ważne informacje i wskazówki.  
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I. ETAP - PRZYGOTOWANIE WYKOPU 

Wytyczenie i rozplanowanie miejsca pod budowę basenu. 

Posadowienie basenu powinno odbywać się na gruncie rodzimym nie usypanym. Podłoże usypane musi być 

tak zagęszczone by mogło unieść wymagane obciążenie basenu 1600 kg/m2. W przypadku występowania 

wód gruntowych lub warstwowych w gruntach nieprzepuszczalnych (glina, iły), należy pod płytę denna ułożyć 

warstwę dobrze zagęszczonego piasku gruboziarnistego o grubości 20cm oraz dodatkowo opaskę 

drenażowa, połączona w studzience o średnicy umożliwiającej włożenie pompy pływakowej za pomocą, 

której możemy przed czyszczeniem wiosennym basenu odpompować wodę znajdująca się pomiędzy płytą 

denną, a dnem basenu (eliminuje to tym samym ryzyko podniesienia basenu). 

Wykonanie wykopu pod nieckę basenową –  głębokość powinna obejmować: 

- wysokość basenu 

- grubość warstwy styropianu 

- grubość płyty fundamentowej 

Wielkość wykopu to górny obrys niecki basenowej powiększony – dla wykonania robót instalacyjnych i 

murarskich – z każdej strony od 60cm do 80cm. 

UWAGA: Jeżeli grunt jest ciężki typu glina, iły i umożliwia wykonanie otworu dokładnie po obrysie basenu, a 

basen posiada podstawowa instalacje jak układ filtracyjny i lampy to poszerzenie wykopu wystarczy wykonać 

z jednej długiej strony basenu w celu montażu lamp i instalacji wodnej. Minimalna szerokość wykopu to 40-

45cm aby umożliwić montażyście położenie rur (w przypadku korzystania przez montażystę z rur giętkich 

szerokość wykopu może zostać pomniejszona o 10cm). 
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II. ETAP – PRZYGOTOWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

Na wzmocnionym podłożu gruntowym należy wykonać żelbetową płytę fundamentowa o grubości 12 - 20cm. 

(Zalecamy konsultacje geologiczna ponieważ grubość płyty fundamentowej uzależniona jest od nośności 

gruntu). 

Do prawidłowego przygotowania solidnej i trwałej podstawy pod basen należy użyć betonu klasy C25/30 

(B30). 

Płyta fundamentowa powinna być na całości zbrojona siatką (pręt żebrowany Ø8 - Ø12) o oczku co 15 - 20cm. 

Stal zbrojeniowa AIII (34GS). 

Nalezy pamietac, zeby płyta fundamentowa była idealnie wypoziomowana (ODCHYŁKI OD POZIOMU NIE 

WIEKSZE NIZ 0,2%). 

Powierzchnia płyty powinna być zatarta na gładko. 
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III. ETAP – UŁOŻENIE WARSTWY STYROPIANU 

Po wyschnięciu płyty fundamentowej należy ułożyć warstwę twardego styropianu lub styroduru w celu 

niwelacji wszystkich nierówności oraz izolacji dna basenu. Ponadto styropian zabezpiecza dno basenu przed 

przetarciem wskutek mikro ruchów spowodowanych pływaniem użytkowników. 

 

 

IV. DOSTAWA I ROZŁADUNEK BASENU 

Prawidłowy rozładunek basenu powinien odbyć się przy użyciu 6 metrowych zawiesi. Oznacza to, ze dźwig 

musi mieć minimum 12 metrów wysięgu. W przeciwnym wypadku dojdzie do ściśnięcia ścian basenu i 

powstania pęknięć włosowatych, które nie będą mogły być podstawa reklamacji. 

Każdy rozładunek jest fotografowany przez naszych kierowców! 
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V. ETAP – OSADZENIE BASENU W WYKOPIE 

Na przygotowanym wcześniej podłożu dokonujemy precyzyjnego ustawienia niecki basenowej oraz 

dokonujemy ostatecznego sprawdzenia jej wypoziomowania. 

 

 

VI. ETAP – PODMUROWANIE SCHODÓW 

Pod stopniami schodów wykonujemy podmurówkę z 

bloczków betonowych. Szczelinę pomiędzy stykiem 

schodów i bloczków klinujemy po całym obwodzie klinami 

drewnianymi i uzupełniamy piana montażową. 
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VII. ETAP – MONTAŻ INSTALACJI BASENOWEJ 

Następnie przechodzimy do montażu elementów wyposażenia oraz instalacji wodnej basenu. 

Wyprowadzenia z dysz (piony w dół do płyty) powinny być wykonane z rury twardej z oparciem kolana 90 

st. na płycie. Dopiero dołem można zastosować rurę elastyczna. Rura elastyczna zamontowana od wylotu 

dyszy w momencie obsypywania basenu może się załamać lub pod wpływem ciężaru osypki wypaść 

całkowicie z dyszy (zalecamy izolacje rur otulina). 
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VIII. ETAP – BUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO 

Pomieszczenie techniczne basenu (maszynownia) może być wykonana bezpośrednio przy basenie z dowolnej 

strony, może być to pomieszczenie murowane lub w formie gotowej skrzyni dostępnej w naszej firmie. 

Również dobrym miejscem na maszynownie może być garaż, komórka, piwnica lub inne pomieszczenie 

gospodarcze – w przypadku gdy odległość pomieszczenia będzie większa niż 5m od basenu należy domówić 

większą jednostkę filtracyjna z mocniejsza pompa. W przypadku gdy basen jest z maszyna pływacka 

optymalnym miejscem na maszynownie będzie krótki bok naprzeciwko schodów. Z uwagi na sposób montażu 

przeciwprądu jest to miejsce optymalne, a skrzynia pomieści poza pompa przeciwprądu cały system 

filtracyjny, ewentualne bajpasy, transformatory lamp oraz zestaw elektryki. 

 

UWAGA: Wnętrze skrzyni musi być wentylowane 

mechanicznie lub grawitacyjnie, należy także 

doprowadzić do skrzyni filtracyjnej zasilanie 380V. 

Wymiary maszynowni gotowej: 

- ca. 1.00 x 1.50 x 1.30 m 
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IX. ETAP – POMIESZCZENIE TECHNICZNE MUROWANE 

Wyposażenie: 

- Wentylacja 

- Kratka ściekowa w podłodze 

- Podłoga malowana lub wyłożona ceramika 

- Oświetlenie elektryczne 

- Zasilanie 400V lub 230V 

 

Wymagane: 

- Doprowadzenie wody z sieci 

- Wprowadzenie systemu ogrzewania wody 

- Odprowadzenie wody popłucznej z filtra do kanalizacji ściekowej  

 

Zalecane wymiary maszynowni murowanej: min. 150 x 150 x 100 cm 

 

 

 

  



 

 
Strona | 11  

 

X. ETAP – PRZYGOTOWANIE SZAŁUNKU TRACONEGO 

Jako szalunek można wykorzystać płyty pilśniowe, płyty gipsowe lub inny dostępny materiał, który 

potraktujemy jako szalunek tracony, który pozostaje w gruncie. 

 

 

 

XI. ETAP – OBSYPKA SUCHYM BETONEM 

Do basenu nalać ok. 10cm wody i obsypać ściany basenu suchym betonem w proporcji 1:4 piach z cementem. 

Grubość obsypki ok. 15-20 cm. 
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Obsypka powinna być sucha, gdyż mokra będzie powodowała wykrzywianie ścian. Podczas obsypywania, gdy 

warstwa obsypki zrównoważy się z warstwa wody w basenie do ok. 20cm, polewamy woda obsypkę, która 

twardniejąc spowoduje sztywny wieniec wokół basenu. 

Należy przy obsypce ścian, w połowie wysokości basenu, 

ubić obsypke pod półka basenu (nie ubijać mechanicznie). 

 

UWAGA: Przez cały czas kontrolować linie prosta wszystkich 

ścian basenu i w razie potrzeby dolewać wody bądź 

przyspieszać obsypywanie ścian. Najważniejsze jest 

zachowanie linii prostej wszystkich ścian basenu. 

 

  

Cykl powtarzamy kilkukrotnie (jednocześnie kontrolując ściany basenu czy nie nastąpiło rozchylenie bądź 

wklęśniecie do wewnątrz) do zasypania całej niecki basenu. 
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BETONU NIE ZAGESZCZAC MECHANICZNIE! 

Cały proces napełniania i obsypywania basenu decyduje o jego ostatecznym kształcie. Pozostała przestrzeń 

pomiędzy szalunkiem traconym, a gruntem wypełniamy pozostała ziemia z wykopu. 

UWAGA: Prace związane z obsypywaniem basenu należy rozpocząć po zamontowaniu urządzeń 

technologicznych i instalacyjnych basenu. 

 

XII. ETAP – STUDZIENKA NA PRZECIWPRĄD 

Gdy pomieszczenie techniczne jest oddalone od basenu należy bezpośrednio przy basenie wykonać 

studzienkę na przeciwprąd o wymiarach 100 x 150cm. 

            

Dno studzienki wykonać jako wylewkę betonowa B15 zbrojona siatka Ø6 #15. Ściany wymurować z pustaków 

betonowych. Przykrycie wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 3mm.  
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XIII. ETAP – WYKOŃCZENIE TERENU WOKÓŁ BASENU 

Ostatnim etapem montażu jest wyrównanie terenu wokół basenu i 

przygotowanie podbudowy pod materiał wykończeniowy (np. kamień 

brzegowy lub deskę kompozytowa). Zalecamy zakup i montaż przykrycia 

lustra wody. Najlepszym wyborem będzie zadaszenie basenowe. 

Przedłuży nam to sezon kąpielowy, zapobiegnie stratom ciepła, 

ograniczy zużycie chemii basenowej, uchroni basen przed 

zabrudzeniami, a przede wszystkim zabezpieczy najmłodszych przed 

wpadnięciem do basenu. 

LUB 

Zakup foli solarycznej która oprócz właściwości typowych dla każdego 

rodzaju przykrycia jak zapobieganiu zabrudzeniu i zaśmiecaniu basenu 

pozwala nam na zmniejszenie strat ciepła wody basenowej. Folia poprzez swoje właściwości absorbujące 

pobiera ciepło z promieni słonecznych izolując i nagrzewając wodę. Podobnie jest gdy ogrzewamy wodę 

basenowa przy niższej temperaturze powietrza. Folia izoluje wtedy wodę i zmniejsza straty ciepła. 

 

DZIEKUJEMY ZA ZAUFANIE I ZYCZYMY SAMYCH 

SŁONECZNYCH DNI 

PODCZAS KORZYSTANIA Z BASENU 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAN JESTESMY DO PANSTWA DYSPOZYCJI 

STARPOOL  

Dworska 7  

45-752 OPOLE 

Telefon: +48 77 474 84 04 
email: info@poolsfactory.eu 


