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A medence téliesítésének lépései: 
 

1. Állítsuk be a medencevíz PH értékét 7,2 – 7,4 re. 
 
2. Állítsuk be a medencevíz szabadklór értékét 0,6 -1 mg/l közé. . 
(A PH  és Klór szint mérésére kézi mérőt használjunk.) 
 
3. Porszívózzuk ki a medencét, és távolítsuk el a vízfelszínen 
lebegő szennyeződéseket. A lényeg az, hogy a medence olyan 
tiszta legyen, mintha most készülnénk fürdeni. 
 
4. Ha a medencék homokszűrővel rendelkezik, akkor a medence 
vizét a befúvók alá engedjük le. (Ha befüggeszthető vízforgatóval, 
akkor emeljük ki, és száraz fagymentes helyen teleltessük.) 
Ebben az esetben az 5., 6., 7. lépésre nincs szükség.) 
 
5. A befúvókat és a szkimmert erre alkalmas dugókkal dugózzuk 
le. (A víz semmiképp sem szivároghat be a csövekbe.) 

 
6. Az egész rendszert víztelenítsük le, a homokszűrő tartályból is engedjük le a vizet. 
 
7. A homokszűrő szivattyúját, és ha van, a többi berendezést /ellenáramoltató szivattyú/ is tegyük 
száraz fagymentes helyre. 
 
8. A medencében létrát, vagy más eszközt, berendezést se hagyjuk bent. 
 
9. Öntsünk a medence vizébe  alga képződést és a vízkő lerakódását gátló téliesítő folyadékot. Az 
adagolási mennyiség általában 1 l / 15 m3. 
 
10. Tegyünk a medencébe kereszt, és hosszirányban fagytesteket, hogy meggátoljuk a medence jég- 
okozta sérüléseit. A fagytestek behelyezése tehermentesíti a medence falát a a víz befagyásakor 
fellépő nyomástól.  Ezzel az egyszerű eszközzel, jelentősen növelhetjük medencénk élettartamát. 
 
11. Takarjuk le a medencét erre a célra megfelelő téli takaróval. A takaró célja, hogy ne jusson be a 
medencébe a tél folyamán semmiféle szennyeződés, illetve fény. Ez utóbbi körülmény csökkenti az 
algák szaporodási képességét a medencében. 
 

    
 
                1.  Vízzsákos rögzítés                                             2.  Gumiköteles rögzítés 
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Ha Ön nem szeretné a téli zárást és tavaszi nyitást személyesen elvégezni, hívjon bátran minket, 
 mi megoldjuk Ön helyett. Tel: +36-30-297-90-12 

 
A takaró rögzítésére több megoldás is lehetséges Ezek a takarók nem azonosak a fekete 
gazdasági fóliákkal. Anyagukban, méretükben, formájukban is a medencék téli lefedésére készülnek. 
Megtekinthetők a www.medencefedes.org honlapon. 
 
A takaró méretét  úgy kell megválasztani, hogy a medence méreténél legalább 50cm -rel nagyobb 
legyen minden irányban! A takaró ugyan túlnyúlik a medence peremén, de minden esetben a víz 
felszínén kell felfeküdnie, mert a tél folyamán ráeső hó és esőlé igen jelentős súlyát csak így tudja 
megtartani! 
 
A téli takarókat elmozdulás ellen valamilyen módon rögzíteni kell. Ez többféle technikával történhet. 
A legegyszerűbb az un. vízzsákokkal történő rögzítési mód a medence peremén, de sokszor bevált 
megoldás a lefedés kifeszítése ringlikkel-gumizsinórral .  
 
Ha ezeket a lépéseket betartja, egyrészt megnöveli medencéje élettartamát, megkíméli magát a 
tavaszi medence sikálástól,  illetve jóval egyszerűbbé válik a  medence tavaszi üzembeállítása. 

 
Ha medencéje üzemeltetésénél minden évszakban betartja az egyszerű használati előírásokat, 
felesleges a víz gyakori és költséges cseréje, elegendő a cserét 2-3 évente  végrehajtani. 
 
A megfelelő téli takaró kiválasztásához, vagy a téliesítéssel összefüggő bármilyen kérdésével keressen 
meg minket bátran E-mailben, telefonon vagy akár személyesen. 
 

 
A téliesítéshez szükséges eszközök, futárszolgálattal is házhozrendelhetők. 
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