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Êród kompleksów basenów zewn´trznych z nieckami firmy
Berndorf warto wymieniç kilka
niedawno oddanych do u˝ytku
obiektów, takich jak: kàpielisko w Jastrz´biu Zdroju, ¸aziskach Górnych, Strzegomiu, Krakowie, G∏ogowie, a tak˝e kompleks basenów z wodami termalnymi
w Mszczonowie i Aquapark w Jaros∏awcu.

W

Nietuzinkowa architektura
Szczególnie ten ostatni imponuje swoimi
rozmiarami i nietuzinkowà architekturà za-

rowe z masa˝em powietrznym, zje˝d˝alnie ∏àczàce niecki basenowe, grzybek
wodny, punkt wodnego masa˝u Êciennego, masa˝e karku czy te˝ wy∏àczona
cz´Êç do p∏ywania.
Z kolei kompleks basenów termalnych
jako jeden z pierwszych tego rodzaju
obiektów w Polsce b´dzie z pewnoÊcià
du˝à atrakcjà nie tylko dla Warszawy
i województwa mazowieckiego. Kilka
ró˝nych basenów zapewnia odpowiedni
relaks dla ka˝dego z odwiedzajàcych ten
obiekt, bez wzgl´du na wiek.

Sezon trwa

P∏ywalnia przyszkolna
w Lubinie
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gospodarowania terenu. Niecki basenowe z podgrzewanà wodà na terenie
Sanatorium Panorama Morska sà szczególnà atrakcjà dla
turystów oraz goÊci
odwiedzajàcych Sanatorium.
Powierzchnia lustra wody to ok.
1500 m2 i tworzà jà: najwi´kszy w Polsce
basen ze sztucznà falà o powierzchni ok.
800 m2 i g∏´bokoÊci od 0,01 do 1,6 m, basen rekreacyjny z rwàcà rzekà o d∏ugoÊci
ok. 70 m z kaskadami wodnymi i zje˝d˝alniami oraz basen wielofunkcyjny
z licznymi atrakcjami wodno-powietrznymi, tj.: gejzer powietrzny, le˝anki ru-

Równie˝ w p∏ywalniach krytych firma
Berndorf mo˝e wykazaç si´ wieloma realizacjami. Poczàtek wakacji sprzyja kolejnym otwarciom krytych p∏ywalni
z nieckami basenowymi ze stali nierdzewnej.
Na poczàtku czerwca tego roku otwarto krytà p∏ywalni´ przyszkolnà w Morawicy k. Kielc. W uroczystym otwarciu
nie zabrak∏o wielu znakomitoÊci zarówno ze Êwiata polityki, jak i sportu. Nasza
firma by∏a dostawcà dwóch niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Jednà
z nich jest niecka basenu sportowego
o wymiarach: 25,02 x 12,50 m, a drugà
rekreacyjna o wymiarach 12,50 x 4,50 m.
W cz´Êci sportowej zamontowane zosta∏y wszelkie elementy wyposa˝enia, niezb´dne do przeprowadzenia szkolnych
zawodów p∏ywackich. Sà to mi´dzy innymi: s∏upki startowe, liny dzielàce tory p∏ywackie, sygnalizacja falstartu, sygnalizacja nawrotu, Êciany
dotykowe s∏u˝àce
do monta˝u mat do
elektronicznego pomiaru czasu.
W cz´Êci rekreacyjnej usytuowano kilka atrakcji
wodnych typu: masa˝e karku, gejzer
powietrzny, masa˝e Êcienne. Wy˝ej
wymienione niecki

Panujàcy od kilku
lat wzrost cen na
rynku materia∏ów
budowlanych
i stabilne ceny
stali nierdzewnej
spowodowa∏y
wyrównanie si´ cen
niecek basenowych
ze stali nierdzewnej
z nieckami
˝elbetowymi
wy∏o˝onymi
ceramikà.
Mo˝na ju˝
zauwa˝aç
u inwestorów
wyraênà tendencj´
do inwestowania
w produkty
najwy˝szej jakoÊci
w dobrej cenie.
A do takich w∏aÊnie
nale˝à produkty
firmy Berndorf
z Jaworza.

Aquapark w Jaros∏awcu

wyposa˝one zosta∏y równie˝ w reflektory
podwodne, pozwalajàce na bezpieczne
i przyjemne korzystanie z rekreacji wodnej równie˝ w godzinach wieczornych.

Postawili na stal
Innym obiektem, który wkrótce zaspokoi potrzeby miejscowej m∏odzie˝y
szkolnej, jest kryta p∏ywalnia przyszkolna w Lubinie na Dolnym Âlàsku. Miejscowe w∏adze po wizytacji kilku obiektów, w których zastosowano niecki basenowe ze stali nierdzewnej, podj´∏y decyzj´ o zastosowaniu tych produktów
w planowanej wówczas inwestycji na terenie miasta.
P∏ywalnia ta wyposa˝ona jest w nieck´
ze stali nierdzewnej z pe∏nym wyposa˝eniem sportowym, podobnie jak w opisanej powy˝ej p∏ywalni w Morawicy. Istnieje jednak pewna ró˝nica dotyczàca
wymiarów niecki basenu sportowego.
Zosta∏a ona wykonana wg aktualnych
wytycznych Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego. Wymiary niecki: 25,02 x 16,00 m
pozwalajà na przeprowadzenie zawodów p∏ywackich wy˝szej rangi. Tory
p∏ywackie majà w tym przypadku 2,5 m
szerokoÊci i odpowiadajà wytycznym FINA. P∏ywalnia ju˝ teraz cieszy si´ du˝ym powodzeniem i b´dzie z pewnoÊcià
skutecznie s∏u˝yç w rozwoju sportów
p∏ywackich w tym regionie kraju.

kreacyjnà o powierzchni lustra wody
184 m2. Jest to dosyç du˝a niecka basenu
rekreacyjnego w porównaniu z innymi
obiektami tego rodzaju zrealizowanymi
w kraju. Jej bogate wyposa˝enie zach´ca
do korzystania z p∏ywalni osoby w ka˝dym wieku.
Znajduje si´ tutaj cz´Êç do nauki p∏ywania z bezpiecznà g∏´bokoÊcià na poziomie
1,20 m. Rwàca rzeka, masa˝e karku, masa˝e Êcienne, gejzery powietrzne czy ∏aweczka podwodna sà wa˝nym elementem
wyposa˝enia i zach´cajà do kàpieli.
W cz´Êci rekreacyjnej koƒczy swój
bieg równie˝ zje˝d˝alnia wodna. Jest
ona
zakoƒczona
specjalnie skonstruowanà przez nas
hamownià pozwalajàcà na ∏agodne
i absolutnie bezpieczne zakoƒczenie Êlizgu. Jest to
bardzo wa˝ny element wyposa˝enia,
który ca∏kowicie zapobiega mo˝liwym
kontuzjom w tym
obszarze niecki.
Wartà uwagi jest równie˝ kryta p∏ywalnia zrealizowana z nieckami ze stali
nierdzewnej (bez ok∏adzin foliowych)
w Dobrym MieÊcie. Obiekt ten wyposa˝ony jest w basen p∏ywacki o wymiarach
25,02 x 12,50 m, w basen rekreacyjny
o wymiarach 12,5 x 6 m oraz w wann´
z hydromasa˝em o Êrednicy 2,6 m. Posiada ona 6 wygodnych miejsc do masa˝u powietrzno-wodnego.

kami wy∏o˝onymi ceramikà. Âwiadczà
o tym równie˝ nasze ostatnie realizacje,
podwa˝ajàce jednoczeÊnie panujàcà na
rynku i przestarza∏à opini´ o ich wysokiej cenie.
Zaczynamy zauwa˝aç u inwestorów
wyraênà tendencj´ do inwestowania
w produkty najwy˝szej jakoÊci w dobrej
cenie. I do takich w∏aÊnie nale˝à produkty firmy Berndorf z Jaworza.
Zapraszamy do wspó∏pracy. Jako firma z prawie 50-letnim doÊwiadczeniem
jesteÊmy doÊwiadczonym i wiarygodnym partnerem na ka˝dym etapie inwestycji. Mo˝emy równie˝ pomóc przy finansowaniu paƒstwa inwestycji. Prosz´
o kontakt z nami – nasi kompetentni pra-

p∏ywalnie

Wspania∏e s∏oƒce
i nadchodzàcy
okres letnich
wakacji to czas,
który szczególnie
sprzyja korzystaniu
z basenów
odkrytych.
W Polsce kàpielisk
tego typu z roku
na rok przybywa,
a inwestorzy coraz
cz´Êciej zaczynajà
doceniaç zalety
niecek basenowych
ze stali nierdzewnej
firmy Berndorf
Baderbau
z Jaworza
k. Bielska Bia∏ej.

Termy Mszczonów

cownicy skontaktujà si´ z paƒstwem
w celu rozwiàzania ewentualnych niejasnoÊci. Nasza dewiza brzmi: porozmawiajmy o tym, to nic nie kosztuje!
Autor jest Prezesem Zarzàdu Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
Zdj´cia: archiwum firmy Berndorf Baderbau Sp. z o.o.

Stal si´ op∏aca
Bez kontuzji
Kolejnym ciekawym obiektem, który
wkrótce oficjalnie powi´kszy list´ referencji naszej firmy, jest kryta p∏ywalnia
miejska w Pu∏tusku. Obiekt ten jest wyposa˝ony w nieck´ sportowà o wymiarach 25,02 x 12,50 m i bogatà cz´Êç relipiec/sierpieƒ 2008

lipiec/sierpieƒ 2008

Panujàcy od kilku lat wzrost cen na
rynku materia∏ów budowlanych i stabilne ceny stali nierdzewnej spowodowa∏y
wyrównanie si´ cen niecek basenowych
ze stali nierdzewnej bez ok∏adzin foliowych z nieckami wykonanymi tzw. metodà tradycyjnà, czyli ˝elbetowymi niec-
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Basen przyszkolny w Morawicy

