
Nowa generacja basenów stalowych -
panelowe baseny ORION

£atwoœæ, szybkoœæ i wytrzyma³oœæ do granic mo¿liwoœci!



Technika basenów ORION

Technika budowy basenów ORION ³¹czy w sobie odpornoœæ stali, wytrzyma³oœæ betonu i elastycznoœæ linera. 

Zbudowanie basenu ORION zajmuje œrednio 3-4 dni.

Stal + Beton + Liner

1. Kamienie brzegowe

2. Rynna wsporcza kamieni brzegowych

3. Dysza wylotu wody

4. Panele stalowe

5. Odp³yw

6. Oœwietlenie

7. Skrzynka po³¹czeniowa

8. Skrzynka elektryczna

9. Skimmer

10. Filtr

11. Pompa

12. Wzmocnienie w kszta³cie L

13. Wsporniki paneli

14. Dysze wlotu wody

15. Orurowanie

16. Liner

17. Posadzka betonowa ze zbrojeniem

Posadzka betonowa

Panel stalowy - Prima Stal

brzegowych

Rynna wsporcza kamieni brzegowych

Wspornik panelu

Wspornik rynny dla kamieni 

Kamieñ brzegowy

Liner
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2 sposoby przymocowania konstrukcji panelowej

Tradycyjne przymocowanie paneli do podstawy, dziêki wykonaniu

wieñca betonowego (30 cm gruboœci na kotwach, 20 cm na panelach).

Opcja 1

Przymocowanie paneli i kotew do podstawy przy u¿yciu œrub,

wykonanie 10 cm wieñca betonowego wokó³ paneli.

Opcja 2



Technika montazu basenów ORION

Zbudowanie basenu ORION zajmuje œrednio 3-4 dni.
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Wykop

Prace betonowe

1 - WYKOP

Ze wzglêdu na du¿e znaczenie, wykop nale¿y wykonaæ bardzo starannie. 

W normalnych warunkach zajmuje to 1 dzieñ.

2 - PRACE BETONOWE

Posadzka powinna byæ równa i g³adka, o œredniej gruboœci od 10 cm do 15 cm.

Podlaczenie sprzetu

3 - MONTA¯ PANELI

Panele montuje siê bezpoœrednio na posadzce.

Po przykrêceniu nale¿y je idealnie wypoziomowaæ.

4 - PO£O¯ENIE KAMIENI

Wokó³ ca³ego basenu nale¿y wykonaæ wieniec betonowy pod kamienie brzegowe.

Opcjonalnie mo¿na zastosowaæ rynnê wsporcz¹ dla kamieni brzegowych.

5 - PO£O¯ENIE LINERA

Komputerowy zaprojektowany, bez ograniczeñ w kszta³cie i rozmiarze, doskonale

dopasuje do ka¿dego basenu. Liner montuje siê w ci¹gu kilku godzin.

Polozenie linera

6 - POD£¥CZENIE SPRZÊTU

Po wykonaniu orurowania, mo¿na przyst¹piæ do pod³¹czania urz¹dzeñ filtracyjnych

w trakcie nape³niania basenu wod¹.



Technika basenów ORION

Rynna wsporcza kamieni brzegowych zastêpuje tradycyjne metody wykoñczenia brzegu basenu

przy u¿yciu wieñca betonowego. Rynna mocowana jest u góry panelu i zalewana betonem.

Dodatki

Rynna wsporcza kamieni brzegowych

 

1. Umieszczenie rynny wsporczej u góry panelu stalowego.

2. Wype³nienie rynny betonem na poziomie ¿elaznych prêtów.

3. Umieszczenie kamieni brzegowych.

Prosto - Szybko - Niedrogo

Zaokr¹glone naro¿niki R25
Naro¿niki R25 zapewniaj¹ subtelne zaokr¹glenia na rogach basenu.

Rezultatem jest wspania³a estetyka i bardziej naturalne kszta³ty basenu.

Podwy¿szenie panelu
System podwy¿szenia panelu zosta³ opracowany zgodnie

z koncepcj¹ modu³ow¹. W po³¹czeniu ze standardowymi

panelami, oferuje mo¿liwoœæ tworzenia ró¿nej wysokoœci

œciany basenu. Ich stosowanie u³atwia monta¿ i pozwala

na bardziej precyzyjne wyrównywanie paneli.

Wysokoœæ panelu

Podwy¿szenie

1,4 m

0,10 m

0,20 m
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