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SIMON POOLS KERÁMIA ÜVEGSZÁL KÉSZMEDENCÉK

Az Simon Pools úszómedencék
bemutatása

A Simon Pools üvegszál erősítésű kompozit medenceszerkezeteket
csúcstechnológiával előállított, speciálisan uszodatechnikai alkalmazáshoz
fejlesztett alapanyagokból, pontos és folyamatosan ellenőrzött technológiával
gyártjuk, kizárólag kézi laminálási eljárással. A gondos kézimunka eredményeként az egymásra épülő technológiai rétegek rendkívül tömörek, amely a
kiváló szilárdsági tulajdonságok mellett hosszú élettartamot és tökéletes vízzáróságot biztosít a medencetestnek.
A Simon Pools medencék kiváló mechanikai tulajdonságát tovább
fokozza a medenceperem alá beépített acél zártszelvény koszorú, amely a
merevítésen túl a medence biztonságos daruzhatóságát is lehetővé teszi. A
medencefal hajlítószilárdságának további növelése érdekében, a falszerkezetet periodikusan ismétlődő, függőleges irányú merevítőbordákkal látjuk el. A
Simon Pools medencék elegáns formai megjelenése, funkcionális sokol
dalúsága mögött, egy gondosan megépített robosztus medenceszerkezet áll,
biztosítva az egyszerű beépíthetőséget és a gondtalan, hosszú élettartamot.

A betonozás nélküli medencék

A Simon Pools kínálatában a telepítés szempontjából két különböző
típusú medencetestet különböztetünk meg egymástól. Az egyik fő típus a hagyományos körbe betonozással telepített medencetestek, a másik fő típus a
körbe betonozást nem igénylő medencetestek. Utóbbi medencetest típusnál
kívülről merevítő bordák erősítik a medence falat, így biztosítva a megfelelő
szilárdságot. Ezek a merevítő bordák szerves részét képezik az üvegszálas
medencetesnek, mivel a medencetest laminálásakor kerülnek beépítésre.
Ezeknek a merevítő bordáknak a segítségével a medencetest annyi merevséget nyer, ami lehetővé teszi medencetest falánál a beton helyett szemcsés
anyaggal való visszatöltést.

Falstruktúra

1 Átlátszó gelcoat rétegek
2 Színes barrier coat réteg
3 Vinilészter réteg
4* Kerámia mag
5 Üvegszálas poliészter rétegek
6** Poliuretán hab
7 Üvegszálas poliészter réteg

1 2 3 4 5 6 7
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* Ceramicline kivitelnél
** Hőszigetelt kivitelnél

ELŐKÉSZÍTŐ FÖLD ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK, A BEÉPÍTÉS TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEI

A medence építésének megkezdése elött alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet a medencetestet az építési
helyszínre szállítani. Különösen fontos az építést korlátozó körülmények feltérképezése, mint pl.: akadályt jelentő növények,
villamos légvezetékek, nem daruzható, megközelíthetetlen, vagy túl meredek építési területek. Tájékozódni kell a talajvíz, illetve
rétegvizek előfordulásáról, hogy a későbbi kellemetlen meglepetéseket elkerüljük. Az építést akadályozó tényezők, ha leküzdhetőek is, jelentősen befolyásolják az építési költségeket, ezért ezt mindig előzetesen egyeztessük az építtetővel.

A munkagödör kijelölése
A földmunkák megkezdése elött pontosan mérjük ki, és fa
karókkal vagy krétaporral jelöljük meg a medence alaprajzát
az építési területen. A kiemelendő munkagödör méretének
annyival kell nagyobbnak lennie a medence kontúrjainál,
hogy a medence beemelését követően a szerelési munkákat
kényelmesen el lehessen végezni. A túl nagy munkagödör
azonban elkerülendő, mivel ez egyrészt többletköltséggel jár,
másrészt az oldalak visszatöltésénél a töltőanyag roskadása
miatt túlterhelheti és deformálhatja a medenceszerkezetet. A
munkagödör széleit, a talajviszonyoktól is függően 25-40 cmrel kell a medencénél nagyobbra méretezni. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy pl. egy 3,75 X 8,5 m-es medencetesthez
kb. 4,3 X 9,3 m-es munkagödröt kell kiemelni. A hosszméretnél valamivel nagyobb ráhagyással számoljunk a szkimmerek
és egyéb berendezések szerelése miatt. Az omladékonyabb
talajfajtáknál sajnos elkerülhetetlen a nagyobb talajmunka. A
medencével egyidejűleg ki kell jelölni a gépészeti akna helyét
is. Lehetőleg a gépészet ne legyen 8-10 m-nél messzebbre a
medencétől. Gyakori megoldás a gépészeti berendezéseket a
medence egyik végébe telepítése.

Fa karókkal jelölünk

Krétaporral vagy jelölőfestékkel kijelöljük a medence alaprajzát az építési területen
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A FÖLDMUNKA

Munkagödör kiásása és föld elszállítása
A munkagödör kijelölését követően megkezdődhet a földmunka. Célszerű a kiemelt földet azonnal elszállíttatni, mivel
azt nem érdemes tömöríthetetlensége miatt, a későbbiekben,
mint töltőanyagot újra felhasználni. Nagyon fontos a munkagödör mélységének szakszerű megtervezése és a munka közbeni folyamatos ellenőrzése. A túl mélyre sikerült munkagödör
sok bosszúságot okozhat, visszatöltése felesleges munkát és
mélyebb szakismeretet igényel, ha teherbírását vissza kívánjuk állítani. A munkagödör mélységi méretének meghatározásánál a következő adatokból kell kiindulnunk.

Munkagödör kiásása

emelkedik a medence köré építendő járófelületből, amely a
legtöbbször csatlakozik valamilyen már létező kerti úthoz, teraszhoz vagy más építményhez. A másik fontos irányadó méret a medence alá építendő betonlemez rétegrendjéből adódó
szerkezeti vastagság, amelyet később részletesen ismertetünk, de mostani számításunknál vegyük 25 cm-nek.

Hasznos a kitermelt föld azonnali elszállítása

40

A számításhoz a medence teljes szerkezeti magasságát
dence mélysége, mivel hozzá kell adni a medence fenéklemezének vastagságát is, ami kb. 2 cm (150+2 cm, azaz kerekítve
152 cm-rel kell számolni). Az építés helyszíne általában nem
vízszintes, hanem egyenetlen és gyakran lejtős is, ezért refe renciaszintként (± 0,0) használjuk a medence köré építendő
járófelület kívánt szintmagasságát, azaz ehhez képest határozzuk meg a munkamélységet.Ezt a referenciaszintet zsinórpaddal is tegyük láthatóvá, hogy a méréseket könnyen és
pontosan elvégezhessük a munka alatt.
A fentiekből a munkagödör helyes mélységi mérete, ha a
medenceperem a járószint fölé kerül:
Gödörmélység a tervezett járófelülettől mérve = (+4) (-152)
(-25) = -173 cm

~20
250

1500

±0,0

-1,73
A munkagödör mélységi méretének meghatározása, medenceperem alá történő burkolás esetén
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A MEDENCESZERKEZET BEÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEI ÉS MÓDJAI

Gyakori kérdés a medenceszerkezet beépítésével kapcsolatban, hogy elengedhetetlen-e a betonnal épített aljzatlemez,
illetve az oldalfalak betonnal történő visszatöltése. A kérdést nehéz egyértelműen megválaszolni, ugyanis a biztonságos beépítés technológiai eljárásának kiválasztásánál ismerni kellene az adott helyszín talajviszonyait, illetve a beépítést végző szak embereknek a talajmechanikai, mélyépítési felkészültségeket is. Általában leszögezhető, hogy a beton nélkül végzett beépítés
nagyobb gondosságot, szigorú technológiai fegyelmet, a felhasznált töltőanyagok helyes megválasztását és szakszerű réteges
tömörítését igényli. A Simon Pools termékkörében szereplő medencetestek beépítésénél ajánlott a betonozott alaplemez
használata fentebb leírt tényezők miatt.

Beton fenéklemez készítése
Az aljzatlemez építése két célt szolgál, egyrészt szilárd és
időtálló alátámasztást ad a medencetestnek, másrészt biztosítja a medence vízszintes, helyes szintmagasságba történő
telepítését.
A betonozott alaplemez követelményei közé tartozik a ponthegesztett betonvas erősítés és a pontos szintbeállítás. Utóbbi
azért is kifejezetten fontos, mert ezen múlik később a behelyezett medence helyzete is.
A fenéklemez építését megfelelően tömörített 10 cm vastagságú sóderágy készítésével kezdjük. Törekedjünk a réteges tömörítésre, azaz legalább két terítéssel, illetve két tömörítési lépéssel alakítsuk ki a sóderágyat. A tömörítést vibrációs
eszközzel végezzük. A rétegvastagságot és vízszintességet
folyamatosan ellenőrizzük a zsinórpadhoz történő méréssel.

Sóderágy készítése

A sóderágy elkészítése után következhet a betonlemez készítése. Első lépésként készítsünk egy egyszerű zsaluzatot a
mellékelt rajz szerint a medencetestbe szerelendő padlólefolyó beépíthetősége érdekében.
A zsaluzat célja, hogy a padlólefolyó és a hozzá csatlakozó csőszakasz helye ne legyen bebetonozva. A betonozáshoz
C12 minőségű soványbetont használjunk. A betonozás első
lépéseként készítsünk egy kb. 5 cm vastagságú szerelőbeton
réteget. Az így elkészített betonrétegre fenéklemezünk hajlítószilárdságának növelése érdekében fektessünk az egész felületre 200x200x6 mm-es ponthegesztett betonacél hálót egy
rétegben. A vasalat lefektetése után a kívánt szintmagasságig
töltsük fel betonnal a fenéklemezt. Ez kb. újabb 10 cm betonréteget jelent. Ügyeljünk a beton tömörségére, felszínének
egyenletességére és vízszintességére. A fent leírtaknak meg felelően előkészített fenéklemez már alkalmas a medencetest
fogadására, a beépítés további lépéseinek végrehajtására. A
medencetest alá nem szükséges geotextíliát teríteni, mivel a
fenéklemezt alapesetben 10 mm-es PUR hab lemezzel látjuk
el, mely a medence aljának szigetelése mellett, az apróbb
szemcsék benyomódása ellen védi a medencét.

Betonlemez készítése
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Aljzatlemez rétegrendje
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Zsaluzat készítése
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A medencetest mozgatása
$ PHGHQFHWHVW PR]JDWiViW PLQGLJ HPHOŃKtGGDO IHOV]H
UHOW GDUXYDO YpJH]]N HONHUOYH D PHGHQFHV]HUNH]HW W~OWHU
KHOpVpW HJ\ROGDORQ W|UWpQŃ HPHOpVpW LOOHWYH IHV]tWpVpW $
PHGHQFHV]HUNH]HW DFpO NRV]RU~MiQ ROGDODQNpQW  GE DFpO
HPHOŃNDPSy WDOiOKDWy DPHO\HN VHJtWVpJpYHO HPHOKHWŃ D
PHGHQFHWHVW $PHQQ\LEHQ D PHGHQFHWHVWHW FVDN D] HJ\LN
ROGDOiQ WXGMXN HPHOQL D V~O\HUŃN HORV]WiVD pUGHNpEHQ NH
UHV]WLUiQ\EDQ KHYHGHUHN VHJtWVpJpYHO D PHGHQFH iWHOOHQHV
HPHOŃNDPSyLW N|VVN |VV]H$] HPHOŃKtGQDN PLQLPXP  P
KRVV]~ViJ~QDN NHOO OHQQLH NO|QEHQ D] HPHOpVQpO KDV]QiOW
KHYHGHUHN VpUOpVW RNR]KDWQDN D PHGHQFHSHUHPHQ$ PR]
JDWiVWODVVDQHJ\HQOHWHVHQpVÀJ\HOPHVHQNHOOYpJUHKDMWDQL
Medencetest mozgatása

$PHGHQFHWHVWHOŃNpV]tWpVH
$ PXQNDJ|G|U PpUHWHLQHN IJJYpQ\pEHQ D PHGHQFHWHVW
EHHPHOpVH HOŃWW YDJ\ XWiQ NL NHOO YiJQL D PHGHQFHIDOED pV
D PHGHQFH IHQpNOHPH]pEH EHV]HUHOHQGŃ JpSpV]HWL DONDW
UpV]HN Q\tOiVDLW $ NLYiJiVRNDW HOŃ]HWHVHQ ]HPLOHJ LV PHJ
OHKHWUHQGHOQLDPHQQ\LEHQUHQGHONH]QND]DONDWUpV]HNVDE
ORQMDLYDO$Q\tOiVRNNLYiJiViWDVDEORQRNiWMHO|OpVHXWiQGH
NRStUIŝUpVV]HOLOOHWYHI~UyJpSSHOpVN|UYiJyYDOOHKHWHOYpJH]
QL )RQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ JpSpV]HWL iWW|UpVW D PHGHQFH
IDOV]HUNH]HWpEHQ FVDN D] HOŃUH J\iULODJ NLDODNtWRWW KHO\HNHQ
OHKHW HOYpJH]QL DKRO D V]HUNH]HW ODPLQiOiViQiO NLKDJ\WiN D
38 KDEOHPH]W pV H]pUW RWW HJ\UpWHJŝ D IDOV]HUNH]HW$ NLYi
JiVXWiQDYiJiVLIHOOHWHNHWFVLV]ROySDStUUDOÀQRPtWVXNPDMG
SRUWDODQtWVXNDPHGHQFpWhJ\HOMQNDWLV]WDPXQNDYpJ]pVUH
PLYHODYiJiVLKXOODGpNYHJSRUWDUWDOP~pVNiURVtWKDWMDDPH
GHQFHIHOOHWpW

$ONDWUpV]HNQ\tOiVDLQDNNLYiJiVD
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A medencetest beállítása
$ PHGHQFH EHHPHOpVH HOŃWW PpJ HJ\V]HU OH NHOO HOOHQŃUL]QL
KRJ\DIRJDGyIHOOHW
Yt]V]LQWEHQYDQ
HJ\HQOHWHVVLPDIHOOHWŝ
PHJIHOHOŃV]LQWPDJDVViJ~
$PHQQ\LEHQEiUPHO\LNIHOWpWHOKLiQ\]LNDPHGHQFHWHOHSt
WpVpWHONHOOKDODV]WDQLpVDKLEiWNLNHOOMDYtWDQL6HPPLHVHWUH
VHP V]DEDG D PHGHQFpW SRQWV]HUŝ DOiWiPDV]WiVRNNDO Yt]
V]LQWEHiOOtWDQLPLYHODQQDNDWHOMHVIHQpNOHPH]IHOOHWpYHONHOO
D]DOM]DWEHWRQUDWiPDV]NRGQLD
$PHGHQFHEHHPHOpVpWN|YHWŃHQDGDUXVHJtWVpJpYHOiOOtW
VXNEHDPHGHQFHWHVWNtYiQWKHO\]HWpW
(]XWiQDPHGHQFHWHVWU|J]tWpVHpVÀQRPEHiOOtWiVDN|YHW
NH]LN)LJ\HOMQNDUUDKRJ\HVHWHQNpQWDJ\iUWiVWHFKQROyJLi
EyON|YHWNH]ŃHQDPHGHQFHWHVWHOPpOHWLpVWpQ\OHJHVPpUHWH
N|]|WWNLVHEEHOWpUpVHNOHKHWQHN(PLDWWDEHHPHOWPHGHQFH
WHVWHWDYpJOHJHVQHNV]iQWKHO\pQNHOOSRQWRVDQEHiOOtWDQL

0HGHQFHWHVWEiOOtWiVD
/pSFVŃDOiWiPDV]WiV
$OpSFVŃYHOYDJ\OpSFVŃYHOpVOŃSDGGDOUHQGHONH]ŃPHGHQFHWtSXVRNEHpStWpVpQpOD]DGRWWWtSXVUDPHJKDWiUR]RWWPyGRQ
DFpOWiPDV]WyOiEDNDWNHOOEHpStWHQL(]HNDOiEDNDPHGHQFHUHQGHOKHWŃWDUWR]pNDLDPHGHQFHWHVWKH]DKpMV]HUNH]HWEHLQWHJ
UiOWDFpOIRJDGyHOHPHNVHJtWVpJpYHONDSFVROyGQDN
$OiEELUDM]RNRQSiUNRQNUpWSpOGiWPXWDWXQN

6RODULVPHGHQFHOpSFV{WiPDV]iQDNEHpStWpVLYi]ODWD
IHOOQp]HWHO{OQp]HW
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$WODQWLVPHGHQFHOpSFV{WiPDV]iQDNEHpStWpVLYi]OD
WD IHOOQp]HWHO{OQp]HW
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Perem alatti vasalat rögzítése
0LYHO D PHGHQFHSHUHPHW PLQGHQNpSSHQ
U|J]tWHQL V]NVpJHV D N|UQ\H]HWpKH] H]pUW D
YLVV]DW|OWpV PHJNH]GpVH HOŃWW D PHGHQFHSH
UHP DODWW WDOiOKDWy YDVDODWRW D PXQNDJ|GU|Q
NtYOHOKHO\H]HWWSRQWRNKR]V]NVpJHVU|J]tWH
QL(J\HOŃUHHONpV]tWHWWQpKiQ\Y|G|UQ\LEHWRQ
EHIRJDGiViUD DONDOPDV IpV]HNEH EHWRQR]]XN
EHDWiPDV]WyUXGDNPHJKDMOtWRWWYpJpW$EHWRQ
PHJV]LOiUGXOiVD XWiQ D PHGHQFH ROGDOIDOiW LO
OHWYH D PHGHQFHSHUHPHW D WiPDV]WyUXGDNEDQ
WDOiOKDWy FVDYDURN VHJtWVpJpYHO WXGMXN SRQWR
VDQEHiOOtWDQLpVU|J]tWHQL
%HpStWŃJHUHQGDKDV]QiODWD
0iVLNLO\HQPHJROGiVDPLNRUEHpStWŃJHUHQGiWKDV]QiOQDNDYLVV]DW|OWpVVRUiQ$EHWRQR]iVWQHPLJpQ\OŃPHUHYtWHWWIDOX
PHGHQFpNWHOHStWpVpQpOH]WDPHJROGiVWNHOODONDOPD]QL

0HGHQFHU|J]tWpVHEHpStWŃJHUHQGDKDV]QiODWDNRU
$ EHpStWŃJHUHQGiYDO W|UWpQŃ WHOHStWpVHNQpO DWWyO IJJŃHQ
KRJ\DMiUyEXUNRODWDODSMiXOEHWRQYDJ\HJ\pEDQ\DJWHUYH]HWW
NpWPHJROGiVWDMiQOXQN$PHQQ\LEHQEHWRQEyONpV]ODMiUyIH
OOHWDODSMD~J\DQQDNYDVDODWiKR]OHKHWU|J]tWHQLDPHGHQFH
SHUHPHWDEHWRQR]iVHOŃWW

+D QHP EHWRQ DOM]DW~ MiUyIHOOHWHW WHUYH]QHN D PHGHQFH
N|UQ\H]HWpEHDNNRUDPHGHQFHSHUHPDOiN|UEHQHJ\YDVEH
WRQNRV]RU~NLDODNtWiVDDMiQORWW,O\HQNRUDNRV]RU~YDVDODWi
KR]NHOOU|J]tWHQLDSHUHPHWDEHWRQR]iVHOŃWW

=HZHSH[

=HZHSH[

)L[VU
)L[VURVZaVY
4\Y]H
4\Y]H
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A MEDENCETEST VÍZGÉPÉSZETI SZERELÉSE

A medencetest vízgépészeti szerelése
$ PHGHQFHWHVW EHpStWpVpQHN N|YHWNH]Ń OpSpVH D PHGHQ
FHIDOED pStWHWW V]HUHOYpQ\HN EHV]HUHOpVH pV D FVŃYH]HWpNHN
JpSpV]HWLDNQiLJW|UWpQŃNLpStWpVH
eStWpVL~WPXWDWyQNEDQQHPIRJODONR]XQNiOWDOiQRVXV]RGD
WHFKQLNDL V]HUHOpVL NpUGpVpNNHO PLYHO IHOWpWHOH]]N KRJ\ D]
LQVWDOOiFLyWV]DNLUiQ\EDQNpS]HWWNLYLWHOH]ŃNYpJ]LNHO$]RNUD
D IRQWRV V]HPSRQWRNUD V]HUHWQpQN FVDN IHOKtYQL D ÀJ\HOPHW
DPHO\HN D NpV]PHGHQFpN EHpStWpVpQpO PHJKLEiVRGiVRNDW
pV NHOOHPHWOHQ ERQWiVL YDJ\ JDUDQFLDYHV]WpVL SUREOpPiNDW
UHMWHQHN PDJXNEDQ $ PHGHQFHIDOED LOOHWYH DOM]DWED V]HUHOW
DONDWUpV]HN EHV]HUHOpVH XWiQ D PHGHQFHV]HUNH]HWHQ YiJRWW
iWW|UpVHN XWyNH]HOpVW LJpQ\HOQHN $] DONDWUpV]HN EHV]HUHOp
VpWN|YHWŃHQDYiJiVLIHOOHWHNHWWLV]WtWiVpV]VtUWDODQtWiVXWiQ
VSHFLiOLV HUUH D FpOUD IHMOHV]WHWW IRO\pNRQ\ V]LOLNRQW|PtWpVVHO
5RWDERQG   NHOO OH]iUQL (]]HO PHJDNDGiO\R]]XN KRJ\
DYt]DYiJiVLIHOOHWHQPHJWiPDGMDDPHGHQFHV]HUNH]HWHW

PHOOpYLVV]DW|OW|WWDQ\DJW|P|U|GpVHNLVHEEPpUWpNŝVOO\H
GpVHOHV]DNtWVDD]RNDW)HUGpQYH]HWHWWFVŃV]DNDV]RNDWWLORV
EHpStWHQL
eUGHPHV D N|YHWNH]ŃNEHQ EHPXWDWRWW EHpStWpVL YLVV]D
W|OWpVL PXQNDIi]LVRN DODWW D NLpStWHWW FVŃYH]HWpNHNHW OH]iUQL
IHOSXPSiOQLpVQ\RPiVPpUŃYHOHOOHQŃU]|WWHQD]pStWpVLPXQ
NiNYpJpLJQ\RPiVDODWWWDUWDQL~J\PLQWD]WKDVRQOypStWpVL
WHYpNHQ\VpJHNQpOSOSDGOyIŝWpVV]HUHOpVQpOiOWDOiQRVDQDONDO
maznak.

$ FVŃYH]HWpNHN Q\RPYRQDOiW ~J\ NHOO NLDODNtWDQL KRJ\
D Yt]V]LQWHV YDJ\ IHNYŃ YH]HWpNV]DNDV]RN N|]YHWOHQO D WH
KHUKRUGy EHWRQ DODSOHPH]HQ IHNGMHQHN eUGHPHV D IHNYŃ
FVŃYH]HWpNHNHW KRPRNiJJ\DO N|UO YHQQL DPHO\ D UXJDOPDV
DODNYiOWR]iV KDWiVDLW NpSHV IHV]OWVpJ PHQWHVtWHQL$ EHpSt
WHWWDONDWUpV]HNEŃODYt]V]LQWHVFVŃV]DNDV]RNLJOHYH]HWŃFV|
YHNHW PLQGLJ IJJŃOHJHVHQ pStWVN EH QHKRJ\ D PHGHQFH























6]NLPPHUEHV]HUHOpVH



(J\JpSKi]HOKHO\H]pVLPHJROGiV
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A medencetest körbe betonozása és a munkagödör viszszatöltése
$ JpSpV]HWLOHJ NpV]UH V]HUHOW EHiOOtWRWW PHGHQFHWHVW PiU
DONDOPDV D EHpStWpV N|YHWNH]Ń OpSpVpQHN YpJUHKDMWiViUD D
YLVV]DW|OWpVUH $ PHGHQFH PXQNDJ|GUpQHN YLVV]DW|OWpVpW D
PHGHQFH Yt]]HO YDOy IHOW|OWpVpYHO SiUKX]DPRVDQ NHOO YpJUH
KDMWDQLKRJ\DIDOV]HUNH]HWUHKDWyROGDOQ\RPiVRNNLOHJ\HQHN
HJ\HQOtWYH $ PXQNDIRO\DPDWRW OpSpVUŃOOpSpVUH YpJH]]N
J\HOYHDUUDKRJ\VHEHOOUŃOVHNtYOUŃOQHWHUKHOMNW~ODIDO
szerkezetet.
$ EHEHWRQR]iV FpOMD KRJ\ D PHGHQFpW HJ\ NE  FP
UpWHJYDVWDJViJ~ I|OGQHGYHV VRYiQ\EHWRQ NpUHJJHO YHJ\N
N|UO DPHO\ PHJDNDGiO\R]]D D PHGHQFH N|UOL WDODM URVND
GiViW$PXQNiKR]KDV]QiOKDWXQNN|QQ\ŝEHWRQW SHUOLWEHWRQ 
YDJ\LJpQ\V]HULQWDNiU7KHUPRWHFEHWRQWLV8WyEELKDV]Qi
ODWDNRUJ\HOMQNDUUDKRJ\HQQHND]DQ\DJQDNNLVHEEDW|
PHJHtJ\HOWpUŃOHKHWDVWDWLNDLWXODMGRQViJD$J\DNRUODWEDQ
DPHGHQFHIDOpVDPXQNDJ|G|UIDODN|]|WWV]pOHVHEEUHJHW
NHOONLW|OWHQLPLQWDWHUYH]HWWEHWRQYDVWDJViJH]J\DNUDQHOpUL
D]FPWGHKHO\HQNpQWPpJW|EELVOHKHW(]WDPHGHQFHIDO
PHOOpWHUtWHWWEHWRQUpWHJEHpStWpVpYHOHJ\LGŃEHQOpSpVUŃOOp
SpVUHNHOOVyGHUUHOYDJ\]~]RWWPpV]NŃYHOIHOW|OWHQL
(OVŃ OpSpVNpQW HQJHGMQN D PHGHQFpEH  FP YL]HW
D]XWiQNH]GMNFVDNDYLVV]DW|OWpVW$W|OWŃDQ\DJRWN|UN|U|VHQ
pVIRNR]DWRVDQNHOOUpWHJUŃOUpWHJUHDPHGHQFHIDODPHOOpEH
pStWHQLhJ\HOMQNDUUDKRJ\DPXUYDW|NpOHWHVHQEHiJ\D]]D
DPHGHQFpW7LORVDIHOW|OWpVWGXUYiQW|P|UtWHQLYDJ\YLEUiOQL
)RO\WDVVXNDYLVV]DW|OWpVWDGGLJPtJHOpUMNDPHGHQFpEHQ
WDOiOKDWyYt]RV]ORSPDJDVViJiWPDMGW|OWVQN~MDEEFP
YL]HWDPHGHQFpEH
,VPpWpUMQNHODYt]YRQDOLJ$WRYiEELDNEDQN|YHVVNH]W
D]HOMiUiVWDGGLJPtJDPXUYDPDJDVViJDOXOUyOFPUHPHJ
N|]HOtWLDPHGHQFHSHUHPHW$PHGHQFHSHUHPDODWWLIDOV]DNDV]
EHWRQR]iViWJRQGROYDDPHGHQFHN|UOLMiUyIHOOHWLGŃMiUiViO
OyNLYLWHOH]pVpUHHUŃVHEE&PLQŃVpJŝFPUpWHJYDVWDJ
ViJ~EHWRQQDOW|OWVNIHO
$]pStWpVWRYiEELOpSpVHLPiUDMiUyIHOOHWNLDODNtWiVLPyG
MiWyOIJJH]pUWH]WMHOHQ~WPXWDWyQNEDQQHPUpV]OHWH]]N

0HGHQFpEHFPYL]HWHQJHGQN

)HOW|OWpVN|UEHQEHWRQQDO7DOLFVNDKDV]QiODWHVHWpQIRQWRV
KRJ\yYDWRVDQODVVDQ|QWVNDEHWRQWV]DNDV]RQNpQW
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BETONOZÁS NÉLKÜLI MEDENCE

Betonozás nélküli medence visszatöltése
A betonozás nélküli medencetestek esetén a medencetestbe kívülről merevítő bordák kerültek beépítésre. Ezeknek a
merevítő bordáknak köszönhetően nincs szükség soványbetonra a medence oldalfalának visszatöltésekor.

Medencébe 25-30 cm vizet engedünk

A visszatöltés során 0 - 16 mm szemcseméretű murva az
ajánlott, de a 0-24 mm szemcserméretű is megfelelő lehet,
amit 15 cm-enként nedves kézi tömörítéssel szükséges alkalmazni. A nedves tömörítésre azért van szükség, hogy megfelelő tömörségű kéreg jöjjön létre a medence körül, amely megakadályozza a medence körüli talaj összeroskadását.

Feltöltés körben murvával
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ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalás
A fent ismertetett beépítési eljárás gondos végrehajtása biztosítja az elkészült Simon Pools medencék időtálló használatát
a meghibásodások esélyének minimalizálását. Munkánk során törekedjünk a tiszta munkavégzésre, hogy a medencetest szép
gyári állapotát megőrizhessük. A medence átadásánál kérjük adják át azokat a felhasználási ismereteket, amelyek a medencevíz szakszerű kezelésére vonatkoznak, különösen az agresszív vízkezelő és tisztító vegyszerek adagolásának gya korlatát. A víz szakszerűtlen túlvegyszerezése károsíthatja a medencét és a fürdőzők egészségére is ártalmas. A kíméletesen
kezelt Simon Pools medencék évtizedekig szolgálhatják építőjük és családjuk gondtalan fürdőzését, egészséges életmódját.
Sok sikert és jó munkát kívánunk
Simon Pools Team
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SIMON WELLNESS Kft. - 1152 Budapest, Régi Fóti út 29.
https://www.luxusmedencek.hu, e-mail: office@luxusmedencek.hu
Bemutatóterem telefon: +36-1-603-62-60, ügyfélszolgálat: +36-20-333-99-44,
Szerviz: +36-20-222-33-77

