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Tervezz és csobbanj
Egy süllyesztett víztükrű medence új szintre emeli a kert 
élményfaktorát. Komoly beruházásról van szó, ezért kifi-
zetődő körültekintően dönteni. A beugró szint a fémfalú 
fóliás medence: ovális vagy kerek, fix méretű, egysze-
rű szerkezeti felépítésű, ezért leírás alapján házilag is 
megépíthető. A fémfal ötvözete és a bélésfólia minő-
sége nagy mértékben meghatározza az élettartamát. 
A zsaluköves, fóliázott medencéből bármilyen forma és 
méret megvalósítható, ezért itthon ez a legnépszerűbb, 
de persze itt is nagy a szórás minőség és ár tekinteté-
ben. Mintás, lakkbevonatos, strukturált felületű fóliát 
egyaránt választhatunk hozzá. A prémium kategóriát 
a kerámiamagos poliészter medence képviseli, ami olyan 
masszív, akár egy ócenjáró vitorlás teste, homogén a fe-
lülete – nincsenek hegesztési varratok –, és polírozással 
újszerűvé tehető. Bármelyikről legyen szó, fűtés nélkül 
ne tervezzünk medencét. A két legelterjedtebb megol-
dás erre: a levegő-víz hőszivattyú, ahol egy termosztáttal 
állandó hőmérsékleten tartható a víz, másrészt az eltol-
ható polikarbonát medencefedés. Utóbbi használatával 
duplájára nő a fürdőzési szezon, melegebb marad a víz, 
kevesebbet kell tisztítani és biztonsági funkciót is ellát. 
Érdemes átgondolni az apróbb dolgokat is: a kifelé lejtő, 
csúszásmentes szegélykő, a burkolható gépészeti akna-
fedél és fények tökéletesítik az otthoni fürdőzést.

SZAKÉRTŐNK 
VÁLASZOL

Mitől marad tiszta a víz? Két 

dolog szükséges a tiszta vízhez: 

egy szűrőberendezés, ami fel-

fogja a bogarakat, leveleket, és 

időzített módon, háromszor na-

ponta átforgatja a vizet. A má-

sik a biológiai vízkezelés, ami 

legtöbbször klór alapú, és egy 

egyszerű kézi mérővel megálla-

pítható, mikor igényli a medence 

vize. A kettő együtt adja a töké-

letes vízminőséget.

Mi a leghasznosabb kiegé-
szítő? Igen népszerű a nyári 

szolártakaró, hiszen ez a legol-

csóbb medencefűtési mód. A víz 

90 százalékban a párolgástól 

hűl, a vízfelszínen úszó takaró 

azonban visszafogja ezt. A me-

dence télen is a kertben van, 

Bertényi Gergő
Dr. Bertényi Uszodatechnika

ezért szintén hasznos kiegészítő 

a téli medencetakaró. Ez túl-

nyúlik a peremen, feladata, hogy 

ne engedje át a fényt, a csapa-

dékot és a szennyeződéseket. 

Ha ez megfelelő, akkor elég há-

rom évente vizet cserélni.

Milyen extrák léteznek?
Ellenáramoltatóval akár egy 

helyben úszhatunk egy kisebb 

medencében is. A nyakzuhany 

pedig külön szivattyúra kötve 

masszíroz, emellett népszerű 

még a szolárzuhany is.
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