
Kako bazen čim bolj optimalno pripraviti na prihahajočo zimo? 
 
Prišel je čas, ko je potrebno bazen zaščititi pred zimo. Zaščititi ga je potrebno predvsem 
zaradi nevarnosti poškodb bazena in škode, ki jo lahko povzročijo zimski vplivi. Ali ste vedeli, 
da lahko z ustrezno pomočjo strokovnjakov zelo hitro in enostavno pripravite bazen na 
zimovanje? Poleg tega boste spomladi imeli veliko manj dela s čiščenjem in pripravo bazena 
na poletno sezono. 
 
Ne glede na to, ali se boste priprave bazena lotili sami, ali s pomočjo strokovnjakov, se je 
pravilno držati naslendjih korakov: 
 
1. Znižanje nivoja vode 

 
Nivo vode lahko znižate z vodno črpalko ali z odtočnimi ventili, če jih ima vaš bazen. 
Ponavadi se uporablja vodna črpalka, s katero nivo vode dokaj hitro znižamo. Nivo vode je 
potrebno znižati pod nivo odtočnih in dotočnih odprtin bazena, saj ne želimo, da voda 
doteka ali odteka po le-teh tekom zime.  
 
Ob tem bodite pozorni, da po uporabi vseh pripomočkov dobro osušite vse uporabljene, 
kajti s tem boste podaljšali njihovo življenjsko dobo in s tem prihranili kar nekaj denarja. 
 
 
2. Dodajanje sredstva za prezimovanje 
 
V sistem bazena je treba dodati sredstvo za prezimovanje. Sredstvo je potrebno zmešati z 
zadostno količino vode – tukaj pozorno preberite navodila.  
 
Ob uporabi kemikalnih sredstev nujno uporabljajte rokavice, saj so agresivna za našo kožo. 
Da se izognete špricanju in škropljenju ob doziranju in dolivanju, uporabite vedro, v katerega 
najprej nalijte nekoliko vode, nato pa dodajte sredstvo za prezimovanje.  
  
 
3. Priprava naprav na prezimovanje v strojnici 
 
Pri tem koraku je priprava naprave na prezimovanje najbolj zahtevna brez ustrezne opreme 
in znanja. Strojnico je potrebno očistiti in prepihati, kar je brez vakumske čistilne naprave 
zelo oteženo. Poleg tega so strojnice avtomatizirani sistemi, katere je dobro poznati, predno 
posegamo vanje. 
 
 
4. Vstavitev kompenzatorjev ledu 
 
Kompenzatorji ledu se uporabljajo proti zmrzovanju napeljav bazena. Pozimi so pogoste 
obilne padavine, katere tako ali drugače zahajajo v bazen, zaradi česar je brez 
kompenzatorja ledu lahko bazenski sistem pod velikim pritiskom. Brez kompenzatorjev ledu 
lahko pride do zmrzali znotraj bazenske napeljave, kjer se lahko zaradi raztezanja ledu ob 
taljenju pojavijo razpoke in poškodbe. 



 
 
Kot vidite, pripraviti bazen na prezimovanje ni tako enostavno, vendar če si vzamete dovolj 
časa in zagotovite ustrezno opremo, lahko pripravite bazen tudi sami. 
 
V primeru, da nimate ne časa, ustreznih pripomočkov, ali pa enostavno želite to prepustiti 
strokovnjakom, vam na Remaxu z veseljem pomagamo. Zagotavljamo vam, da bo vaš bazen 
skrbno in profesionalno pripravljen na še tako hudo zimo. 
 
Veseli bomo vašega klica na  02 300 00 70, lahko pa nam tudi pišete na info@remax.si 
 
 
 
 


