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Technologia akrylowa w basenach 
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Jak pracujemy 

 

Obserwujemy olbrzymi wzrost zainteresowania technologią akrylową w basenach, dlatego też 

rozumiemy, iż musimy dać silne wsparcie w zakresie procesu projektowania. Znając ograniczenia 

technologiczne i mogąc optymalizować projekty kosztowo, służymy wsparciem naszą wiedzą i 

doświadczeniem. 

 

Akryl jest mocowany do żelbetu za pomocą tzw. „pływającej uszczelki" i każdorazowo określimy 

w jaki sposób żelbet/stal ma być przygotowana do montażu akrylu. 

 

Po przekazaniu przez projektanta projektu koncepcyjnego, wykonamy jego optymalizację i 

wyznaczymy wstępne grubości akrylu. Na tym etapie, jeśli będzie taka możliwość, zaproponujemy 

alternatywne rozwiązania. Finalnie przekażemy wizualizacje każdego z wariantów. 

Możemy też po podaniu wymiarów basenu, sami zaproponować umieszczenie akrylu. Po 

zaakceptowaniu zoptymalizowanego projektu koncepcyjnego wykonamy obliczenia 

konstrukcyjne dla akrylu. 

 

Finalnie wydajemy wskazania dla poszczególnych podwykonawców żelbetów, hydroizolacji i 

filtracji. Na potrzeby prac koncepcyjnych wykonaliśmy tzw. „tablice inspiracji” gromadzącą najbardziej 

efektowne realizacje z całego świata. Na Państwa życzenie ją prześlemy. 
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Technologia 

 

1. Na naszym warsztacie obrabiamy płyty 2x3 metra, o grubości od 20 do 80 mm. Panele dłuższe 

wykonujemy u naszego producenta w Chinach. Maksymalnie jesteśmy wstanie wykonać panel o 

wymiarach 8x3 metra. 

2. PMMA jest idealnie przezroczyste. Nie ma znaczenia czy panel ma 20 mm czy 200 mm, jest on 

„powietrzem”. Posiada wysoką odporność mechaniczną i możliwość wielokrotnej renowacji. 

3. Akryl można mocować na wiele sposobów, poniżej pokazujemy schematy jego mocowania do 

żelbetu bądź stali. 

4. Akryl można montować w temperaturze od 5 do 30 stopni Celsjusza. 

5. Opróżnianie i zalewanie zbiornika należy wykonać zgodnie z wydaną instrukcją. 

6. Chlor i inne koagulanty są obojętne dla akrylu. 

7. Akryl jest odporny na żółknięcie. 

8. Akryl nie może być czyszczony agresywnymi środkami chemicznymi. 

9. Akryl można termoformować do dowolnego kształtu. 

10. Akryl można kleić, miejsce klejenie jest niemal niewidoczne. 
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Pozostałe elementy technologii akrylowej 

 

Oprócz różnego rodzaju paneli i okien mamy w ofercie: 

1. przezroczyste rury o dużych średnicach, które mogą służyć do budowy zjeżdzalni 

2. tzw. „huśtawki wodne” czyli przezroczyste pierścionki z akrylu 60 mm i wysokości do 3 

metrów 

3. Soczewki wklęsłe lub wypukłe 

4. Przezroczyste segmenty montowane w kładkach i pomostach 

5. Kompaktowe filtracje oparte jedynie na procesach biologicznych 

6. Przegrody dzielące baseny, ruchome bądź stałe 

7. Filtrację dla dużych zjeżdżalni 

Na dalszych stronach znajdziecie Państwo inspiracje architektoniczne wykorzystania płyt 

akrylowych 
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Akryl z podparciem z czterech stron 

 

 

 
Przezierne dwa panele akrylu mocowane do ściany budynku z częściowym przezroczystym dnem 
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Akryl powyżej linii wody z trzema punktami podparcia 

 

 

 

Akryl w całości zastępujący ściany żelbetowe 
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Panel przedni tzw „over flow” czyli ze spływająca wodą po tafli akrylu 

 

Przeszklenie dna 
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Panel akrylowy w kształcie C 

 

Panel przedni i dno basenu z termoformowaniem po łuku 
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Bryła akrylu montowana do żelbetu 

 

Maciej Kostecki 

 

E-mail: maciej@formafabrica.com 

Telefon/whatsapp:  +48 607 976 797 

 

www.formafabrica.com 

Dziękujemy za uwagę 

 

 

 


