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A fürdőmedencék anyagát és szerkezeti típusát
illetően több lehetőség közül választhatunk,
melyet többek közt pénztárcánk is befolyásol,
nemcsak ízlésünk, elképzelésünk. 
Nagyon fontos a medencék megfelelő
alapozása, mely szerkezettől függően jelentősen
eltérő. Vannak típusok, melyeknél elenged-
hetetlen a vasbeton szerkezet kiépítése, vannak
olyan típusok, ahol csak egy vasbeton tükörsz-
erkezet kialakítása szükséges, van amelyiknél a
gyártó szerint elegendő termett talajba helyezni
teherbíró és tömörített kavicságyazatra. A belső
burkolatot az alapszerkezet határozza meg,
hiszen polipropilén alapanyagú medence elhe-
lyezése esetén a burkolat adott, míg vasbeton,
azaz épített szerkezet esetében hidegburkolattal
láthatjuk el. Utóbbi természetesen jóval költsége-
sebb megoldás, mint előbbi. A medencék
szerkezettípus szerint lehetnek hagyományos
falazott medencék, vasalatlan betonból készült,
vasbeton medencék vagy vasalt aszfaltbetonból
készült kisebb méretűek, lőttbetonból készült
medencék. Az előregyártott típusok között az
üvegszál-erősítéssel készült poliészter, a
ragasztással gyártott PVC, a hegesztéssel készült
polipropilén, az alumíniumlemezekkel, illetve a
rozsdamentes vagy horganyzott acéllemez
merevítőrudakkal gyártott medencéket soroljuk.
Ezeken kívül alumínium tartóelemekből készült
bitumenes felülettel és behelyezett PVC-fóliával
készült medencével találkozhatunk. Szerkezeti-
statikai szempontból dilatált fallal és fenékle-
mezzel, merev monolitikus szerkezetű, zárt
keretet képező oldalfali és fenéklemezű, előre
gyártott elemekből álló, valamint speciális
szerkezeti-statikai típusú medencéket külön-
böztetünk meg. 
Nagyon fontos tényező a vízzárás problémája. A
beton-, vasbeton és más szerkezeteknél már az
alapszerkezetnek is vízzárónak kell lennie. Ezt
gyakran ma is hagyományos vízszigeteléssel, vagy
PVC-fóliával oldják meg. A hagyományos
vízszigetelések kialakításához azonban jelenleg



Fürdőkultúra, wellness, fitness HÁZ és KERT 77

már szélesebb anyag- és technológiaválaszték áll
rendelkezésre. Egyre terjed az a megoldás, mely
egyesíti a speciális hézagtömítő és a kerámiara-

gasztó funkciót. A medence falán vagy fenekén
áthaladó csővezetékek vízzárása ma már tech-
nológiailag megoldott, kizárólag a hanyag
kivitelezés jelenthet gondot. A fedett medencéket
rendszerint kerámia-vagy üvegmozaik burkolattal
látják el. A burkolat színe befolyásolhatja a
vízminőség optikai megítélését. Kültéri medence
esetén csak fagyálló kerámialapokat helyezhetünk
el. Nem szabad megfeledkezni a medencébe
vezető lépcső felületének csúszásmentesítéséről,
valamint színbeli megkülönböztetésétől. A túl-
folyóperemek és vályúk kialakításához ma már
megfelelő idomok vagy komplett előre gyártott
elemsorok állnak rendelkezésünkre.
A medence szerkezetének élettartama jóval
meghaladja a belső felületét, bár sokszor a
medenceszerkezetnek a felülete a végleges
felület. Alapanyag terén újítást jelentenek a
műanyagból készült, üvegszál erősítésű
medencék, amelyeket nagyobb szilárdság és
jobb hőszigetelés jellemez. A rozsdamentes acél-
ból készült medencék gyorsan kivitelezhetők,
gyakorlatilag örök élettartamúak és nagyon jó az
időjárás hatásaival szemben való ellenálló
képességük. 
A medence különleges tartozéka a víz alatti
világítás, amely akár többszínű is lehet. Rendkívül
hatásosak a vízfelületet szegélyező ún. fényká-
belek, a zenét kísérő színes fényjáték és a víz alat-
ti hangszórók. A medencének vannak különleges
tartozékai, mint az ellenáramoltató, a vízköpő, a
medence falán és fenekén elhelyezett, nagy
felületen ható masszázsfúvókák, masszázsrács a
fenéken, masszázságy. A vízfelszín lefedése
csökkenti az elpárolgott víz mennyiségét - beltéri
medencék esetében csökken a levegő páratar-
talma és a fűtési költség -, vízbe hulló szemétnek
útját állja, védelmet nyújt a téli időszakban kültéri
medencék esetében. A fedések esetében na-
gyon népszerűek a mozgatható lefedések. Akár
automatizált kivitelben is szerelik pénztárcától füg-
gően, de egyelőre gyakoribb a mechanikai
hajtás. Nagyon fontos, hogy a medencét kör-
bevevő padlóburkolat csúszásmentesített legyen,
továbbá könnyen tisztítható és kifelé lejtő, hogy a
víz ne álljon meg rajta. Beltéri medencék esetén
gyakran padlófűtést helyeznek el alatta. 



78 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness




