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NIVEKO s.r.o. Informacje ogólne dotyczące 

basenów NIVEKO 

Wersja: 

3/2019 

Odpowiedzialny: dział techniczny Data: 11.9.2019 

 

 

Drogi Kliencie, 

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas kupując basen NIVEKO. Otrzymaliście 

Państwo produkt wysokiej jakości, spełniający wszystkie aktualne wymagania. 

 

W produkcji Państwa basenu uczestniczył profesjonalny zespół. Korzystając ze swego 

doświadczenia, wiedzy i pierwszorzędnego zaplecza technicznego zespół NIVEKO 

dołożył wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić Twoje wymagania. 

 

Wszystkie baseny NIVEKO posiadają cechy produkcji ręcznej, dzięki czemu otrzymują 

Państwo indywidualny produkt wykonany właśnie dla Państwa. 

 

Jesteśmy dumni, że nasze produkty są produkowane w Republice Czeskiej. 

 

Życzymy wielu szczęśliwych i przyjemnych chwil z basenem NIVEKO. 

 

 

 

 

WAŻNA UWAGA! 

 

Prosimy o staranne zapoznanie się z informacjami w niniejszej dokumentacji 

montażowej. Nieprzestrzeganie ich może spowodować znaczne i nieodwracalne 

uszkodzenie basenu, a nawet utratę gwarancji producenta! 

 

Dokumentację montażową należy traktować jako ogólne zalecenia, które ZAWSZE 

zawierają szczegółowe informacje o gotowości konstrukcyjnej, które otrzymają 

Państwo od przedstawiciela firmy NIVEKO s.r.o. 
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1. Projekt basenu NIVEKO 

Baseny NIVEKO są wykonane z jednorodnych płyt plastikowych zmodyfikowanych 

specjalnie dla NIVEKO, przy użyciu technologii spawania. Dzięki swojemu składowi, 

płyty te są idealne do produkcji basenów. Zawierają one elementy ochronne 

zapobiegające negatywnym skutkom promieniowania UV oraz wpływowi chemikaliów 

basenowych. W całym swoim przekroju poprzecznym płyty są całkowicie jednorodne 

i w pełni kolorowe, co zapewnia długą żywotność i stabilność basenu. 

 

Szkielet basenu wykonany jest ze specjalnej, wzmocnionej konstrukcji. Zastosowany 

materiał oraz statycznie podparta konstrukcja całego szkieletu są unikalne i specyficzne 

dla basenów NIVEKO. Specjalna konstrukcja basenu zapewnia wysoką stabilność 

kształtu i długą żywotność całego basenu. 

 

2. Temperatura pracy i środowisko chemiczne w basenie  

Normalna temperatura wody w basenie musi być utrzymywana w zakresie od +18°C do 

+32°C. W razie potrzeby możliwe jest krótkotrwałe podniesienie temperatury wody do 

+35°C, jednak zawsze należy wcześniej skonsultować się z producentem basenu! 

 

WAŻNA UWAGA! 

 

Jeśli wskazana temperatura będzie znacznie przekraczana przez dłuższy okres czasu, 

funkcjonalność basenu nie zostanie naruszona, ale mogą wystąpić trwałe 

i nieodwracalne zmiany w jego wyglądzie i ulegnie pogorszeniu jego wartość estetyczna 

(możliwe odkształcenia ścian lub dna). 

 

W przypadku basenów NIVEKO należy stosować wyłącznie środki dezynfekujące 

przeznaczone do użytku w basenach prywatnych i publicznych oraz odpowiednie dla 

stosowanego materiału. Należy przestrzegać zalecanego stężenia i dawkowania środka 

dezynfekcyjnego określonego przez producenta. 

 

UWAGA! W przypadku stosowania wbudowanych elementów ze stali nierdzewnej lub 

innych części basenu, należy stosować wyłącznie środki, które nie działają agresywnie 

na materiał ze stali nierdzewnej. 

 

W przypadku stosowania środka dezynfekującego z zawartością chloru należy 

utrzymywać długookresowe stężenie poniżej 1,0 mg/l; przez krótki okres czasu można 

je zwiększyć do stężenia 3,0 mg/l. 
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WAŻNA UWAGA! 

 

Jeśli zalecane wartości stężenia chloru będą przekraczane przez dłuższy czas, może 

dojść do zmiany odcienia koloru basenu i uszkodzenia elementów wyposażenia basenu! 

W takim przypadku zmiana ta jest nieodwracalna. 

 

Długoterminowo wartość pH w basenie musi być utrzymywana w zakresie pH 6,5 - 8,0. 

 

3. Tolerancja wymiarowa 

 

Basen NIVEKO jest unikalnym produktem wykonanym z materiału termoplastycznego, 

który wymaga wielu godzin pracy ręcznej. Chociaż podczas jego produkcji przestrzegane 

są najsurowsze zasady procedur technologicznych, możliwa jest niewielka zmiana 

wymiarów spowodowana różnymi temperaturami podczas produkcji i podczas 

montażu. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa wynosi maksymalnie +/-2 mm na 1mb 

basenu. W tym przypadku nie jest to wada, lecz wynik właściwości termoplastycznych 

zastosowanego materiału. 

  

4. Transport i przemieszczanie 

4.1 Basen jednoczęściowy - transport i przemieszczanie 

 

W większości przypadków do transportu basenów NIVEKO wykorzystywana jest 

specjalna naczepa lub przyczepa; basen transportowany jest na niej w pozycji pionowej. 

W przypadku dostawy większego basenu, poszczególne części są transportowane na 

standardowych naczepach samochodowych. 

 

 
 

Po wyładowaniu basenu z naczepy lub przyczepy na miejscu montażu należy zapewnić 

odpowiedni sprzęt do przenoszenia (dźwig). Najpierw należy przechylić basen z pozycji 

pionowej do poziomej, a następnie umieścić go w przygotowanym wykopie (niecce). Do 

podwieszania i przenoszenia basenu używane są wyłącznie zawiesia suwnicowe 

i specjalna dźwignia wyważająca. Do zamocowania zawiesia do basenu konieczne jest 
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użycie szekli manipulacyjnych, które należy zamontować w oznaczonych otworach 

w konstrukcji nośnej basenu. Te punkty mocowania oznaczone są jako „Punkt 

podnoszenia" (patrz strzałki na rysunku). Na korpusie basenu znajduje się łącznie osiem 

takich punktów. 
 

 

 

Zestaw transportowy z basenem może poruszać się tylko po twardych powierzchniach. 

Dlatego też do montażu basenu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu 

przeładunkowego (żurawia) o odpowiednim promieniu wysięgnika w stosunku do 

odległości pomiędzy możliwym miejscem przyjazdu a miejscem wykopu (niecką)! 

 

Basen dostarczony na miejsce jest już wyposażony w 

pionowe pasy do przenoszenia basenem z naczepy. 

Należy zwolnić luźne końce pasów, które są 

zabezpieczone w czasie transportu, aby można je było 

przymocować do wahacza. Należy również sprawdzić, 

czy strzemiona nie poluzowały się i czy pasy są 

przymocowane do basenu na tyle pewnie, by można 

było basen bezpiecznie podnieść. 

 

Po zdjęciu basenu z naczepy i ustawieniu go w pozycji 

poziomej, do basenu mocowane są kolejne dwa pasy, 

które umożliwiają ustawienie go poziomo w pozycji 

końcowej.  
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4.2 Przeładunek basenu w pozycji pionowej 

 

 

 
 
 

 
 



6/18 
 

 
 

UWAGA! Basen może być przenoszony tylko wtedy, gdy jest utrzymywany w pozycji 

poziomej. Operator sprzętu przeładunkowego jest zawsze odpowiedzialny za 

prawidłowe i bezpieczne zamocowanie basenu i innych jego części. Należy zachować 

szczególną ostrożność podczas pracy z basenem w temperaturze poniżej +5°C. 

Niewłaściwe obchodzenie się z basenem może prowadzić do uszkodzenia korpusu 

basenu lub innych elementów, które są znacznie bardziej kruche i mogą ulec 

uszkodzeniu w niskich temperaturach. 
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UWAGA! W przypadku przemieszczania basenu i innych elementów basenu w górze, 

pod basenem nie może znajdować się żadna osoba! 

 

4.3 Przeładunek basenu w pozycji poziomej 

 

 

 

4.3 Basen zmontowany z odcinków - Obsługa części basenu 

 

Podczas manewrowania poszczególnymi częściami basenu ruchy urządzeń 

przeładunkowych są bezpośrednio koordynowane przez przedstawiciela spółki NIVEKO 

s.r.o. na miejscu. Poszczególne części muszą być związane za pomocą zawiesi 

tekstylnych żurawia. Poszczególne części związane w ten sposób muszą być zawsze 

równomiernie wyważone. Operator urządzeń przeładunkowych jest zawsze 

odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne zamocowanie części basenu i innych 

komponentów podczas przemieszczania. Klient lub jego przedstawiciel musi zapewnić 

rozładowanie wszystkich części z pojazdu transportowego do wykopu (niecki). 
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5. Wymagania dotyczące technologii powiązanych 

 

Do funkcjonalnego połączenia basenu należy zasadniczo przygotować następujące 

elementy: 

 Zasilanie elektryczne 

 Ciśnieniowe źródło wody (zalecana woda pitna) 

 Kanalizacja grawitacyjna 

Wskazane wymagania dotyczą najbardziej zaawansowanego wyposażenia basenu i NIE 

muszą być obowiązkowo obecne we wszystkich typach basenów! W związku z wysokim 

stopniem indywidualizacji basenów dostarczanych przez firmę NIVEKO, nie mogą być 

podane żadne ogólnie obowiązujące zalecenia dla wszystkich basenów. O konkretnych 

wymaganiach dotyczących podłączenia technologii dla danej realizacji zawsze i na czas 

poinformuje Państwa przedstawiciel firmy NIVEKO, który na życzenie przekaże Państwu 

dokumentację gotowości konstrukcyjnej. Inwestor zapewni przyłączenie technologii do 

sieci na własny koszt, zgodnie z wymaganiami prawnymi. 

 

6. Osadzenie basenu 

 

6.1  Wymiary niecki 

 

Decydujące znaczenie dla określenia właściwych wymiarów wykopu (niecki) ma to, czy 

basen dostarczany jest w jednym kawałku (nie ma potrzeby wykonywania innych prac 

instalacyjnych na zewnątrz basenu), czy też dostarczany jest w częściach i składany na 

miejscu. W tym przypadku należy zapewnić więcej miejsca na zewnątrz basenu. 

 

Zasadniczo, jeśli basen dostarczany jest jako jeden element, minimalny wymiar wykopu 

w każdym kierunku musi być zawsze większy o 0,20 m od maksymalnych wymiarów 

ZEWNĘTRZNYCH basenu! W przypadku basenu typu cichy (WHISPER), minimalna 

wartość wynosi 0,30 m w każdym kierunku. Dla basenów zmontowanych z części, 

wartość ta wynosi 0,6 m. Dokładna specyfikacja wymiarów niecki podana jest w 

dokumencie gotowości konstrukcyjnej, który jest dostępny na życzenie. 
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UWAGA! Nigdy nie należy zmniejszać wymaganych wymiarów niecki/płyty podstawy 

w stosunku do specyfikacji dotyczących gotowości konstrukcyjnej basenu. Założone 

oszczędności przy wykonywaniu wykopów i pracach przygotowawczych spowodują 

brak możliwości prawidłowego montażu basenu z ewentualną późniejszą utratą 

gwarancji. 

 

UWAGA! Jeżeli wykonanie robót budowlanych (w tym wykopów) nie zostało zlecone 

umownie firmie NIVEKO, klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót 

budowlanych i wykopów. 

 

Powyższe zasady mają charakter ogólny, mogą się różnić na podstawie 

indywidualnie opracowanej dokumentacji gotowości konstrukcyjnej, która jest 

dostępna na życzenie klienta. 

 

6.2  Płyta podstawy 

 

UWAGA! Minimalne wymiary płyty podstawy (patrz również punkt 6.1.) podane są 

w kompleksowej dokumentacji gotowości konstrukcyjnej dostarczonej przez NIVEKO! 

Nieprzestrzeganie wymaganych wymiarów i prawidłowego zaprojektowania płyty 

podstawy oraz jej wypoziomowania skutkuje odpowiedzialnością klienta za ewentualną 

utratę gwarancji! 

 

Nośność statyczna płyty żelbetowej jest określona w zależności od warunków 

geologicznych w miejscu instalacji i musi odpowiadać minimalnemu obciążeniu (do 

głębokości 1,5 m przy basenach) 1.650 kg/m2, bez ciężaru rzeczywistej płyty żelbetowej 

i betonu do osadzania szkieletu. 
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Wymagane wyrównanie płyty podstawy dla basenu przelewowego wynosi +/- 1 mm; 

tutaj można zastosować zasypkę samopoziomującą. W przypadku basenów 

skimmerowych wymagane wyrównanie wynosi +/- 3 mm. 

 

Basen przelewowy Basen skimmerowy 

 

 
 

 

 

UWAGA! O ile wykonanie robót budowlanych (łącznie z wykonaniem płyty podstawy) 

nie zostało zamówione w umowie zawartej z NIVEKO, klient ponosi pełną 

odpowiedzialność za jakość i wygląd płyty betonowej! 

 

UWAGA! Basen musi być zawsze montowany na ekstrudowanych płytach izolacyjnych 

XPS o grubości 30 mm albo 50 mm!  
 
 

6.3 Odpływ / wody gruntowe 

 

Każda płyta podstawy przygotowana do montażu basenu NIVEKO musi być odwodniona 

przez wodonośne podłoże o odpowiedniej grubości oraz system rur drenażowych 

prowadzących do zbiornika pompowni, z których zebrana woda gruntowa musi być 

oczyszczona tak, aby nie mogła podnieść dna basenu lub wału. Zalecamy, aby ta warstwa 

drenażowa została utworzona w podłożu fundamentowym bez regularnego 

występowania wody gruntowej. 
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UWAGA! Baseny tego typu nie są przeznaczone do montowania w nieckach, w których 

występują wody gruntowe. Woda gruntowa nie może dotrzeć do poziomu dna basenu 

lub wału. System odwadniający musi zawsze zapewniać stałe odprowadzanie 

ewentualnych wód gruntowych z obszaru zamontowanego basenu i wału. Aby zapobiec 

ewentualnemu uszkodzeniu basenu lub wału, należy regularnie sprawdzać poziom wód 

gruntowych i prawidłowe działanie systemu odwadniającego. 

 

6.4 Mocowanie/rozciąganie i zapewnianie płaskości ścian basenu 

przed zabetonowaniem 

 

Dzięki swoim właściwościom baseny NIVEKO wykonane z tego materiału są bardzo 

elastyczne i giętne w zależności od zmian temperatury, co niesie ze sobą wiele korzyści 

podczas rzeczywistej eksploatacji basenu. Jednak dzięki tym właściwościom, baseny 

takie nie są w stanie zachować wymaganego kształtu w przypadku jednostronnego 

nacisku na stronę zawierającą wodę lub na stronę, na której znajduje się płaszcz 

betonowy. 

 

Dlatego też przed rozpoczęciem betonowania konieczne jest zamocowanie basenu 

w wymaganym kształcie za pomocą ramy rozporowej. Przed zabetonowaniem 

konieczne jest również statyczne podparcie kształtu ściany za pomocą wałka 

walcowego, w który basen może być wyposażony, aby utrudnić jego odkształcenie. Do 

tego celu najlepiej wykorzystać drewniane baloty. Ewentualny wygląd takiej ramy 

rozporowej pokazano na rysunku poniżej. Rama mocująca do basenów NIVEKO jest 

zawsze oferowana przez firmę NIVEKO. 

 

UWAGA! Jeżeli rama mocująca nie zostanie prawidłowo zamontowana na basenie, 

basen może zostać zabetonowany w niepożądanym kształcie, co spowoduje 

nieodwracalną zmianę wartości estetycznej. 
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Mocowanie ramy podczas betonowania 

 

 

 

UWAGA! Po ułożeniu basenu na płycie podstawy należy zawsze sprawdzić, czy rama 

mocująca nie została zwolniona lub czy kształt jej ścian nie zmienił się w sposób 

niepożądany w wyniku, na przykład, przeładunku lub transportu. Wszelkie nierówności 

ramy drewnianej muszą być skorygowane przed betonowaniem – należy to do 

obowiązków klientaa/dealera. 

 

UWAGA! Po ułożeniu basenu na płycie podstawy należy niezwłocznie podłączyć rury 

wbudowanych urządzeń i natychmiast napełnić basen wodą do poziomu 30 - 40 cm. 

Pozwoli to na ustabilizowanie basenu i obciążenie jego dna zapobiegające powstaniu 

ewentualnej falistości spowodowanej podwyższoną temperaturą i promieniowaniem 

słonecznym. 

 

WSKAZÓWKA! Podczas prac budowlanych basen należy odpowiednio zabezpieczyć 

przed ewentualnymi uszkodzeniami - np. folią kryjącą, plandeką itp., aby zapobiec 

wpadnięciu materiałów budowlanych do basenu. Folia pokrywająca może być 

dostarczona przez firmę NIVEKO razem z basenem. 

 

UWAGA! W przypadku przemieszczania się osób wewnątrz basenu na etapie budowy, 

należy zabezpieczyć wewnętrzne części basenu przed porysowaniem, np. 

nieodpowiednimi brudnymi butami, itp. 
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UWAGA! Rama mocująca musi być zdjęta nie później niż dwa tygodnie po 

zamontowaniu basenu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia szkieletu 

basenu z powodu możliwego wydłużenia ramy drewnianej. 

 

6.5 Montaż wałów technologicznych 

 

Z reguły wraz z basenem producent dostarcza również wał dla urządzeń 

technologicznych i maszynowych. Każdy wał musi być oszalowany przed 

zasypaniem/zamocowaniem w betonie - najlepiej za pomocą drewnianych belek. 

Oszalować należy ściany i strop! Ilość i umiejscowienie szalunku powinno zapewnić 

równość ścian i stropu. 

 

Wały osadzone w betonie 

Po ułożeniu wałów na płycie podstawy należy je zabezpieczyć za pomocą wewnętrznych 

szalunków ścian i stropu zgodnie ze standardowymi zasadami budowlanymi - 

dostarczonymi przez dostawcę robót budowlanych. Następnie wał należy całkowicie 

zatopić w betonie na całej wysokości, przy minimalnym pokryciu 15 cm od zewnętrznej 

powłoki wału. Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej klasy betonu C12/15 o 

konsystencji wilgotnej i niskiej frakcji kruszyw z dodatkiem zbrojenia prętami 

zbrojeniowymi, np. kraty betonowe 150 x 150 x 6. Dostawca robót budowlanych musi 

zawsze zapewnić odpowiednie zbrojenie dla danej realizacji.  

 

 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem zasypywania wału należy sprawdzić, czy wykonano 

wszystkie niezbędne przyłącza rurowe i kablowe oraz czy wykonano próbę szczelności i 

funkcjonalności! 
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WSKAZÓWKA! Zalecamy izolowanie wału przed zamarzaniem i możliwymi 

uszkodzeniami technicznymi (element opcjonalny). 

 

Układanie płytek i specjalne osłony wałów 

 

Jeżeli wał jest wyposażony w pokrywę przeznaczoną do precyzyjnego montażu w 

zmodyfikowanym terenie, tzw. pokrywę chodnikową lub inną specjalną 

pokrywę/osłonę, przed betonowaniem należy sprawdzić jej dokładny montaż tak, aby 

pasowała do otaczającego terenu / nawierzchni (wysokość/nachylenie). Pokrywy są 

produkowane tak, aby dokładnie odpowiadały wymaganym wymiarom i sprawdzane 

podczas kontroli końcowej; ze względu na specyficzne warunki każdej realizacji i częste 

opóźnienia czasowe pomiędzy dostawą wału a jego ostatecznym zabetonowaniem, 

ZAWSZE należy sprawdzić, czy pokrywa dokładnie pasuje do wału i w razie potrzeby 

dostosować ją przed zabetonowaniem. 

 

 

 

UWAGA! Czynność ta musi być wykonana przez dostawcę robót budowlanych. 

Alternatywnie można zwrócić się o jej wykonanie do przedstawiciela firmy NIVEKO! 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem betonowania należy dokładnie sprawdzić prawidłowy 

kształt i płaskość ścian basenu i wału! 

 

6.6 Procedura betonowania 

 

Betonowanie całego basenu odbywa się w 3 etapach. Najpierw zawsze należy napełnić 

basen wodą do 1/3 głębokości, a następnie wykonać jednolite betonowanie na całym 
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obwodzie basenu. Procedurę tę należy powtórzyć aż do górnej części basenu z 

uwzględnieniem wykończenia powierzchni otoczenia basenu (chodnik, okładzina, 

trawa). 

 

UWAGA! Do betonowania nie wolno używać żadnych urządzeń zagęszczających lub 

wibracyjnych! 

 

UWAGA! Przez cały okres od dostawy do betonowania, baseny NIVEKO muszą być 

przykryte materiałem, który zatrzymuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne, aby 

zapobiec nadmiernej deformacji!  

 

Etapy betonowania 
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Betonowanie schodów, ław i płycizn 

 

UWAGA! Podczas betonowania schodów, ław lub opcjonalnie płycizny, należy zadbać o 

właściwe betonowanie ich fundamentów w taki sposób, aby nie pozostały kieszenie 

powietrzne bez betonu - istnieje ryzyko deformacji powłoki i bieżników z 

późniejszą utratą gwarancji!  

 

 
 

Mieszanka betonowa 

 

Do właściwego betonowania zalecamy stosowanie mieszanki betonowej klasy betonu 

C12/15 o konsystencji wilgotnej z dodatkiem niewielkiej frakcji kruszywa. Do 

zabetonowania przestrzeni pod schodami, ławą lub obszarem płytkim zalecamy użycie 

mieszanki betonowej lub płynnego betonu, który musi wypełniać całą przestrzeń bez 

tworzenia kieszeni powietrznych – mieszanka musi być zagęszczana ręcznie. Tę samą 

metodę betonowania należy następnie zastosować w przypadku konieczności 
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zabetonowania wewnętrznych elementów ścian basenu niektórych typów, np. części 

niecki WHISPER lub INFINITY. 

 

Alternatywne wypełniacze betonowe 

Właściwości i wytrzymałość użytego betonu w stanie końcowym muszą być zgodne z 

właściwościami i parametrami zalecanej mieszanki betonowej klasy C12/15 w 

zalecanym minimalnym pokryciu. Ponadto użyta mieszanka betonowa musi umożliwiać 

wypełnianie wszystkich przestrzeni i łączenie otworów w szkielecie basenu tak, aby 

ostateczne połączenie szkieletu basenu z mieszanką betonową było takie samo jak w 

przypadku zastosowania zalecanego betonu C12/15. W celu zachowania wszystkich 

niezbędnych parametrów, w szczególności w zakresie statyki i wytrzymałości, należy 

stosować się do zaleceń danego alternatywnego producenta mieszanki. 

 

UWAGA!  

Użycie alternatywnej mieszanki betonowej jest możliwe tylko wtedy, gdy basen jest 

dostarczany jako jeden element. Baseny montowane na budowie wymagają 

zastosowania mieszanek betonowych klasy C12/15. 

 

 

 

Betonowa osłona powłoki 

Zasadniczo minimalne pokrycie powłoki betonowej jest określone w odległości 10 cm 

od zewnętrznej konstrukcji basenu (zewnętrzne części żeber lub betonowej rynny 
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szkieletowej). W procesie betonowania należy przede wszystkim uwzględnić 

rzeczywiste wymiary, głębokość lub kształt basenu i wałów. 

 

Podczas produkcji korpus basenu jest wyposażony w podstawowe zbrojenie w 

szkielecie. Przed zabetonowaniem konieczne jest naniesienie na zewnętrzne lico basenu 

kraty żelbetowej 150x150x6 z wystarczającą ilością zakładek, co może być korzystne dla 

późniejszego związania z betonem otaczającego go terenu. Dostawca robót 

budowlanych musi zawsze zapewnić odpowiednie zbrojenie dla danej realizacji. 

 

UWAGA!  

 

Materiał, z którego wykonany jest szkielet basenu, jest tworzywem termoplastycznym, 

bardzo wrażliwym na temperaturę otoczenia. Jeżeli w basenie nie ma wody (np. podczas 

czyszczenia) i jest on narażony na promieniowanie słoneczne lub wysokie temperatury, 

to lekkie pofałdowanie dna i ścianek spowodowane jest rozszerzaniem się materiału 

podczas absorpcji ciepła, co jest zjawiskiem normalnym. Z tego powodu NIE MOŻNA 

pozostawiać pustego korpusu basenu lub częściowo pustego przez okres dłuższy 

niż 6 godzin w maksymalnej temperaturze zewnętrznej wynoszącej +25°C. Należy 

utrzymywać minimalny poziom wody w basenie o głębokości 30 - 50 cm. W ten sposób 

można zapobiec nieodwracalnym deformacjom dna i ścian basenu. Nieprzestrzeganie 

tych zaleceń jest równoznaczne z przejęciem przez klienta odpowiedzialności za 

ewentualną utratę gwarancji! 

 


