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A lőttbeton eljárással készített úszómedencéket a szabadon kialakított formák jellemzik. Ha
masszázskádat is szeretne, ez is beépíthető az úszómedence szerkezetébe. Itt nem kell
korlátoznia fantáziáját, és igényeit, ha más komfort növelőkiegészítéseket szeretne: ülőpad,
kiúszó, lankás bemenet, sziget, emelt fal, eltűnőél, stb.
A „kőgyémánt” burkolat csúszásmentes, és nem tartalmaz fugákat, ezért jól bírja a telet.

A kiépített szerkezet a következőket tartalmazza:
 Földkiemelés, és utólagos tereprendezés (kertészeti munkákat nem tartalmaz)
 Lőttbeton szerkezet megépítése a szükséges vasalással, bármely tetszőleges formában
 Fokozatosan mélyülővízmélység 1,00-1,40 méter (a medenceszerkezet mélysége 1,15-

1,55 méter)
 Kőgyémánt burkolat „cool blue” színben, a vízvonalon a 15 x 15 cm–es gres

csempesorral
 Félkör lépcsők a sekély részen (3 lépcsőfok, 4 lelépés)
 0,25 méter széles műkőperem a medence kerületén, tetszőleges színben.

 Víztöltés, beüzemelés
 Kezelési és karbantartási utasítás

A gépészeti és elektromos szerelés a következőket tartalmazza:
 Homokszűrős vízforgató a medence térfogatának megfelelőteljesítménnyel
 Szkimmer, befalazók, fenékürítő
 A mérettől függően 1 vagy 2 db víz alatti reflektor
 Gépészeti és elektromos vezetékek
 Elektromos kapcsolószekrény órakapcsolóval
 Karbantartó és induló vegyszerkészlet

Az alapkiépítés szerinti tájékoztató árak

7m x 3,5m 5.280.000,-Ft.

8m x 4m 6.240.000,-Ft.

9m x 4,5 m 6.980.000,-Ft.

10m x 5m 7.950.000,-Ft.

11m x 5,5m 8.950.000,-Ft.

12m x 6m 10.320.000,-Ft.
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Az árak és a méretek (leghosszabb x átlagos szélesség) tájékoztató jellegűek és a komplett
kivitelezésre értendők.

A feszített víztükrűkialakítás felára kb. 30-35%, ami tartalmazza a gépészeti (kiegyenlítőtartály ,
vízszintszabályzás, stb.) és építészeti (vályúépítés, aknaépítés, stb.)

A medencéhez masszázsmedence is kapcsolható. A 2,20 méter belsőátmérőjűkör alakú
masszázskád építése körben belsőülőpaddal: 2.300.000,-Ft.
Az ár tartalmazza a teljes építési és burkolási munkákat, valamint egy 6befúvós masszázs- és egy
12 befúvós pezsgőlevegőrendszert, továbbá 2 db 50 Watt/12Volt teljesítményűvíz alatti
lámpát, külön szűrőrendszert és hőcserélős vízfűtést.

Vese OválisOázis

Oázis+kiúszó+ülőpad+belsőlépcső Vese +masszázs
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Az árak tájékoztató jellegűek, és komplett kivitelezésre vonatkoznak. Ezen felüli munkákra:
földelszállítás, járdakészítés, burkolás, aknakészítés az ajánlat nem vonatkozik.

Az áraknál az alábbi átlagos feltételeket vettük figyelembe:

 Normál talajminőség (II. osztályú) megközelítőleg sík talaj.
 A földkiemeléshez és elszállításhoz minimálisan 2,80 m széles út, melyen a munkagépek

közlekedhetnek.
 Talajvízszint minimálisan a medence mélységénél 50 cm-el lejjebb legyen.
 Nincsen a munkaterületen csatorna, víz, és villanyvezeték, öntözőrendszer, földalatti v.

feletti építmény
 Az építéshez vezetékes víz és elektromos áram 15 m-en belül.

A Budapesttől 100 km-nél távolabbi kivitelezésnél utazási és szállásköltségeket számolunk fel.

A medence betonszerkezetére 10 év, a burkolatra 3 év, szavatosságot a gépészet elemeire a
gyártóik által biztosított 1 illetve 2 év jótállást vállalunk.

A konkrét árajánlatot a helyszíni szemle alapján dolgozzuk ki.

Kiegészítők árai:
Bruttó ár /Ft/

 Masszázskád 2.760.000
1,8 m belsőátmérő, fűtéssel és önálló hőmérsékletszabályozással,
6 db masszázs befúvóval, pezsgőrendszer 10 db légbefúvóval,
szivattyúval, kompresszorral, szereléssel

 Gépészeti akna (1,5 x 1,5 x 1,8 m méretű) 390.000
 Kiúszó 580.000
 Ülőpad /fm 50.000
 Eltűnőél egy oldalon 670.000
 Külsőmedence lépcsőfelár 350.000
 Járdakészítés /m2 8.000
 Teak fa járólap burkolat /m2 13.000
 Terméskőburkolat (homokkő, Jadria) /m2 15.000
 Medencefűtés automatikával 188.000
 Víz alatti világítás 85.000
 Induló vegyszerkészlet 27.000
 Karbantartó készlet 32.000
 Ellenáramoltató berendezés 70 m3/h, 3,5 kW/400 V 480.000
 Elektroklórozó berendezés 60 m3-ig 290.000


