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Egyre több család
építtet saját medencét
Közösségek és családok kedvelt nyári idôtöltése a strandolás. Sokan nem szívesen használják a közfürdôket,
ezért, ha megengedhetik maguknak, inkább saját medencét építtetnek házuk kertjében. Az MMM Magazin utánajárt, hogyan épülnek a kerti partik, illetve az egyéni
hûsölések egyre népszerûbb kellékei.

ható kupolák. Igaz, az áruk meglehetősen magas, de pár
éhány évtizeddel ezelőtt csakis a leggazdagabb
év elteltével a megtakarítások visszafelé kezdik billenteni a
topvállalkozók engedhették meg maguknak, hogy privát
beruházás nagyságát, illetve feledtetik a rááldozott anyagimedencét tartsanak fenn. Bár a medenceépítés még ma is
akat. Megtakarítások érhetőek el vegyszerfelhaszluxusnak számít, a költségek már arányaiban kednálásban, tisztántartásban, vízutánpótlásban,
vezőbbek, így a saját tulajdonban levő „mini
A szürkés víz
a fűtésnél jelentkező hőmennyiség tárolásástrandok” száma folyamatosan növekszik.
általában magas
ban, illetve visszahűlésben. Az idény gya– A medence kiválasztásánál az anyapH-értékre
utal.
Ha
a
víz
opálos,
korlatilag 2–3 hónappal kitolható. Sok
giak mellett a legfőbb szempont, hogy
valamilyen szerves anyag
esetben, anyagi megfontolások miatt,
mire szeretnénk azt használni. Ha a
nem a kész medencét fedjük le, hanem a
cél a forró nyári napokon való hűsöjelenléte valószínûsíthetô
kiválasztott kupola alá építjük a medenlés és a kikapcsolódás, nem feltétlenül a
(általában esôk után), de
cét – magyarázta a szakember.
nagy méretekkel érhetjük el a megfelelő
gyenge klórtartalom esetén
hatást. Erre már 6 méter hosszú 3 méter
is elôfordul.
A medencéknél igen lényeges szempont a
széles, 1,5 méter mély medence is megfelel,
megfelelő vízmegtartás, vagyis, a medencefalon
akár épített lépcsővel, akár uszodalétrával. Ezekkeresztül történő elszivárgás megakadályozása.
be a kisebb medencékbe általában beülőpadot is elheMind a fóliával készített medencék, mind a megfelelőlyeznek – mondta az MMM Magazinnak Molnár Attila, a
en kivitelezett vasbeton szerkezetű medencék megfelelően
Medencedoktor Kft. ügyvezető igazgatója.
tartják a vizet, de a vasbeton szerkezet megfelelő kivitelezése
Ha a tulajdonos a vízben sportolni vágyik, a medence
nagy fegyelmet kíván, sok benne a kockázat a nem megfelemérete az ésszerűség határain belül bármekkora lehet, de a
lő elemek kiválasztásánál.
lakosság körében a legjellemzőbb méret a 8 x 4 x 1,5 méter,
– A fóliás medencéknél egyszerű zsalukövekkel építünk,
ami egyaránt használható sportolásra és játékra is. Ha a csamíg a hidegburkolatú medencékhez komoly betontechnolád később megbánja, hogy túl kicsi medencét telepíttetett,
lógiát alkalmazunk. Általános tévhit, hogy maga a fugázott
könnyen segíthet a problémáján egy úszógép beszereltetésével.
A medence kiválasztásánál ne felejtkezzünk el a tájolásról,
Milyen jogi elôírásokat kell figyelembe
a meglévő környezetről, a ház stílusáról, illetve az építésügyi
venni a medence építése során?
szabályozásokról, és a meglévő arányokról sem. Megfelelő
Valamennyi megyében, sôt településen mások
építési stílust alkalmazva optikailag növelhetjük a vízfelszínt.
lehetnek az építési szabályok. Ezeken gyakran
– Mindig fel kell hívni a megbízó figyelmét arra, hogy
nehéz kiigazodni. Sok esetben a medence térfovegye fontolóra a medence optimális fedhetőségét, takagata határozza meg, szükséges-e hozzá engedélyt
rását, a legegyszerűbb szolárfóliától kezdve a polikarbonát
fedésekig. Vannak olyan országok, ahol megbízható, zárkérni. A legtöbb helyen csak bejelentési köteleható fedés nélkül egyszerűen nem adnak használatba vétezettség van. A legegyszerûbb megoldás az, ha felli engedélyt, illetve a medencét meg sem lehet építeni. A
keressük a helyi Önkormányzat honlapját, vagy
legelterjedtebb az ún. polikarbonát héjazattal ellátott eltol-

egyszerûen megkérdezzük a helyi Polgármesteri
Hivatal építésügyi eladóját.
Ha szükségünk van az engedélyre, az alábbi
dokumentumokat szerezzük be a kérelemhez:
Helyszínrajz (90 napnál nem régebbi), tulajdoni
lap, illetve tulajdonosi nyilatkozat, tervrajz (építész
által készített), mûszaki engedélyezési terv, tervezi
nyilatkozat, közmûvek (víz, csatorna) elvi hozzájárulása, illetékek befizetésének igazolása.
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Ilyenkor pótolandó az elpárolgott medencevíz, az esetleges
felesleg pedig eltávolítandó. A medence vizének karbantartása függ a választott vegyszerezés módjától. A legelterjedtebb
a klóros-, a klór alapanyagú- (sósvizes), a klórmentes- és a
klórban szegényebb (brómklór) vegyszerek alkalmazása szilárd vagy folyékony halmazállapotban.
Heti egyszer tesztszalaggal, vagy tabletEgy átlagos
tás
vízminőség vizsgálóval kell ellenőrizzsaluköves medencetípus ára
ni a víz vegyszertartalmát, pH-értékét.
1 550 000 Ft. Ez magába foglalja
A víz pH-értékének beállítása igen
a 6 x 4 x 1,5 mm-es minôségi
fontos, hiszen a megfelelő (7,2–7,4)
1,5 mm-es fóliás medence átadását,
tartomány betartásakor érvényecsempeburkolat vízzáró. Nem győzsülhetnek a fertőtlenítési eljárások.
zük hangsúlyozni, hogy a hidegbura teljes föld- és kômûves munkálatot,
Ennek
hiányában a fertőtlenítőszekolatú medencék vízzáróságát nem
a területrendezést, a teljes
rek nem fejtik ki hatásukat, és mind
a burkolat adja, hanem a betontechgépészetet, a villanyszerelést,
a burkolatot, mind a szerelvényeket
nológia – hívta fel a figyelmet az ügyés a minimum 5 éves
károsíthatják. Szükség szerint pelyhevezető igazgató.
garanciát.
sítő szert kell alkalmazni: a vízben lebegő
A zsalukőfallal épített medenceszerkezet
apró, de szabad szemmel észrevehető szen�nem tekinthető repedésbiztosnak és vízzárónyeződéseket sem kiszűrni, sem felporszívózni nem
nak, a szivárgás az illesztések mentén következhet be.
lehet. A pelyhesítő szer hatására ezek csomókba állnak össze,
Mivel környezetének apró statikai mozgását nem képes leveígy a szűrés, illetve porszívózás már hatásos.
zetni, így a szerkezetben apró repedések keletkezhetnek, ami
A megfelelő víztelenítéseket elvégezve, téliesítő vegyszerövidebb-hosszabb távon súlyosbodó vízvesztéshez és burreket alkalmazva, megfelelően takarva és fagytestekkel ellátkolatának károsodásához vezet. Akár még a csempelapok is
va a medence biztonságosan áttelel. A vegyszerek általában
elmozdulhatnak.
megakadályozzák a vízkő kiválását és a baktériumok elszapoA víztartónak épített ún. vasbeton medencéket minirodását. Ha a tél elhúzódik, a folyamat további vegyszerek
mum 30 cm vastag vízzáró betonnal öntik ki, szigorúan
adagolásával fenntartható. 
egyben zsaluzva repedésmentes vasalással, a fenék és függőleges lemez közé beépített duzzasztócsíkkal.

Kóré Károly

Télen-nyáron
Amelyik medencét nem látják el fűtőberendezéssel, azt a hideg hónapokra téliesíteni
Az éppen nem
szükséges. A fűtött medencék esetében is
használt feltöltött
előfordul, hogy csak temperálják, de fürmedencéket nyáron is szokás
désre nem használják a létesítményt. A
fűtés lehet elektromos vagy gázkazános,
letakarni. Ez a víz tisztasága miatt,
de történhet hőcserélőn keresztül, illetve
illetve fôleg a kisgyermekes
egyéb, alternatív energiaforrás segítségécsaládokban,
vel. Míg az elektromos fűtés beszerelése
balesetvédelmi szempontból
viszonylag olcsó, az üzemeltetése már nem
is fontos.
nevezhető pénztárcabarátnak. Ezzel szemben
a hőszivattyúval (víz-levegő) ellátott fűtőberendezés ára lényegesen magasabb, viszont az alacsony
rezsinek köszönhetően ez néhány szezon alatt megtérül.
Hogyan kell egy medencét
szezonon belül és kívül karbantartani?
Az alapkarbantartás idényben a medencetér környezetének tisztántartását, a homokszűrős tartályok visszamosatását,
öblítését, a medence porszívózását, vízvonalcsík eltávolítását.
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Köszönjük a Medencedoktor segítségét.
Székhely, bemutató telephely:
2220 Vecsés, Lázár Vilmos u. 6./A
Szaküzlet és bemutatótelep:
2220 Vecsés, Fő út 80.
Tel.: +36/20-949-3232
Web: www.medencedoktor.com
E-mail: honlapon keresztül vagy
mullerjagd@t-online.hu

