
W przydomowym ogrodzie 
TECHNOLOGIA Powierzchnia tarasu, zewnętrzne schody, alejki oraz wykończenie basenu można wykonać z deski kom
pozytowej. Muszą one sprostać wielu wymaganiom. Szczególnie, gdy jeden materiał stosowany jest w kilku miejscach. 
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Idealny ogród powinien od
dawać styl, w jakim utrzyma
ny jest nasz dom, tak by oka
lająca go zieleń wraz z małą 
architektury stanowiła natu
ralne przedłużenie po
wierzchni mieszkalnej. Tym 
bardziej, materiały zastoso
wane do aranżacji przestrze
ni na świeżym powietrzu mu
szą spełniać oczekiwania od
nośnie swojej wytrzymałości 
i estetyki. Ważne jest także, 
aby jeden budulec był odpo
wiedni dla różnych konstruk
cji. W ten sposób ogród zacho
wa jednolity charakter, a jego 
adaptacja nie będzie kłopotli
wa, jeżeli chodzi o montaż 
wszystkich elementów. 

Jeszcze niedawno baseny 
były domeną największych 
hoteli czy ośrodków sanato-
ryjno-wypoczynkowych. Na 
szczęście czasy się zmieniły. 
Obecnie, dostępność materia
łów, liczba fachowców w tej 
branży pozwala na sprawną 
budowę basenu prawie w 
każdych warunkach. I cho
ciaż nie jest to mały wydatek, 
to Polacy chętnie skłaniają 
się ku takiej inwestycji. Mo
żemy już nawet mówić o ba
senowej modzie. 

Sama konstrukcja i budo
wa przydomowej pływalni 
rozpoczyna się od wyboru 
koncepcji i odpowiedniego 
miejsca. Warto zacząć pracę 
na wiele miesięcy przed let
nim sezonem. Z jednej strony 
miejsce na basem musi znaj
dować się w rozsądnej odle
głości od drzew czy krzewów, 
z drugiej - konieczna jest do
stępność instalacji wodno-ka-

nalizacyjnej, stąd baseny usy
tuowane są zazwyczaj jak 
najbliżej domu. Następnym 
krokiem są wykopy ziemi pod 
powstający zbiornik, utwar
dzenie terenu oraz konstruk
cja podpór utrzymujących 
ściany. 

Technologia budowy zale
ży przede wszystkim od wy
branego kształtu, jaki będzie 
miał basen oraz materiału 
użytego do pokrycia niecki. 
Najbardziej popularne są 
tworzywa sztuczne, takie jak 
wkłady foliowe czy też wykła
dziny z PCV. 

Droższym rozwiązaniem 
są baseny betonowe i muro
wane. Bez względu jednak 
na dokonany wybór, materiał 
musi być wodo i mrozoodpor-
ny. Kolejnym ważnym ele
mentem budowy jest system 
ogrzewania wody - kocioł, 
grzałka elektryczna, kolekto
ry słoneczne lub pompa cie
pła. 

Realizacja basenu nie koń
czy się tylko na jego technolo
gii i konstrukcji. Najbardziej 
widocznym elementem po za
kończeniu budowy, jest tzw. 
plaża basenowa, a więc po
krycie - zazwyczaj płytki ce
ramiczne lub deski umiesz
czone wokół lustra wody. 

Materiał, znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
naszej własnej „pływalni" 
musi spełniać szczególne wy
magania. Po pierwsze - musi 
być odporny na wilgoć, 
zwłaszcza gdy woda jest che
micznie uzdatniana. 

Zagrożeniem dla takiej po
wierzchni jest także słońce 
i wysokie temperatury. Po
za tym, posadzka nie może 
zbyt szybko się nagrzewać, 
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Deskę kompozytową idealnie można wpasować w krajobraz ogrodu. 

tak by w upalne dni nie do
chodziło do poparzeń stóp. 

Wykończenie basenu po
winno spełniać również wy
mogi bezpieczeństwa, czyli 
posiadać ochronę antypośli-
zgową. - Nasze deski posia
dają chropowatą powierzch
nię, która odprowadza wodę. 
Pokrycie jest odporne na wa
runki atmosferyczne - nie 
blaknie i nie nasiąka wodą. 
Deski cechują się ponadto 
wysoką odpornością na pęka
nie i zużycie - mówi Błażej 
Korzeniewski, doradca tech

niczny firmy Plastivan, pro
ducenta systemu tarasowego 
DuoFuse. Właśnie długi 
okres bezproblemowego użyt
kowania powoduje, że każde
go roku powstaje wiele base
nów z obrzeżem wykonanym 
z kompozytu Duofuse. Prze
testowany został w każdych 
warunkach i zawsze spełnia 
swoją rolę, zbierając 
przy tym mnóstwo pochleb
nych opinii. 

Tarasy, ścieżki, altany, 
ławki oraz wykończenie base
nów doskonale wpiszą się 

w zielony plener, jeżeli zacho
wają naturalny charakter. 
Deski kompozytowe to mate
riał, który łączy w sobie walo
ry estetyczne drewna oraz 
wytrzymałość PCV. Elemen
ty systemu można wiercić 
i montować tak samo jak 
drewno, używając standardo
wych narzędzi do drewna. 
Dzięki temu na przykład 
można zamontować w nim 
małe lampki co z pewnością 
doda uroku basenowi przy 
wieczornych kąpielach. 

Warto poznać lepiej możli

wości zastosowania desek 
kompozytowych w ogrodzie. 
Trafny dobór materiałów za
stosowanych wokół basenu, 
jak i do budowy tarasu po
zwoli na realizacje nawet naj
bardziej oryginalnych projek
tów. W tym także, mostków 
i otoczenia wokół oczek wod
nych, tak ostatnio popular
nych w naszych ogrodach. 
Dzięki temu zielony plener 
wokół domu zyska nowy re
kreacyjny charakter, nie tyl
ko w tym roku, ale przez wie
le lat. • 
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