
 

 
 
Ümmarguse basseini paigaldamine 
 
OHUTUSNÕUDED  
 
 
Ärge jätke kunagi väikeseid lapsi basseini äärde järelvalveta. 
Bassein ei ole sukeldumiseks. 
Pumba ja lambi paigaldamisel kasutage kindlasti maandust ja rikkevoolukaitset. 
Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet. 
Ärge paigaldage elektrijuhtmeid päikese kätte, UV kiirgus võib neid kahjustada.  
Basseini äärel  ei tohi istuda ega basseinis metsikult möllata.  
 
 
PAIGALDUSJUHEND 
 
Lugege kogu instruktsioon läbi enne basseini paigaldamist! 
 
Vajalikud abivahendid: reha, labidas, vaaderpass, mõõdulint, nöör, teip, tangid, nuga, naelad, laud 
pikkusega basseini raadius + 15 cm, kolm 15-20cm pikkust toetusvaia põhjavõru toetamiseks. 
 
Enne paigaldama hakkamist kontrollige, kas kõik detailid on olemas. Kontrollige, et basseinikilel 
(lineril) ei oleks defekte. Paigaldamise käigus tekkinud vead ei kuulu garantii alla. Paigaldamise alguses 
panna kokku ka basseini redel. Redel kannatab raskust 85 kg. Redel peab asuma stabiilsel pinnal  ja 
loodis.  
Ärge täitke basseini enda kaevu veega, kui selles on palju rauda.  

 

ETTEVALMISTUSTÖÖD BASSEINI PAIGALDAMISEKS 

Basseini võib paigaldada maa peale. Võib ka osaliselt või täielikult maasse kaevata.  

Tuleb jälgida, et basseini välisseina vastu midagi ei toetuks. 

Basseini vee kogus annab raskust ühe tonni ühele ruutmeetrile ja seetõttu peab aluspõhi olema kõva, et 
maapind basseini all ära ei vajuks. Eriti oluline on seda jälgida juhul kui basseini paigaldada kallakule, 
sest sellisel juhul peab alustama kaevamist kõige madalamalt ja liikuma horisontaalselt mäe suunas. 
Muru peale basseini paigaldada ei saa. 



 

Jälgida tuleks, et basseini välisseina vastu miski ei toetuks 
 

 

Enamasti piisab sellest, kui eemaldada pinnaselt 5 - 10 cm mulda ja siluda pind liivaga. Liivakiht ei pea 
olema paks. Tähtis on, et pind jääks siledaks, kõvaks ja horisontaalseks. Liivakiht tuleb katta 
ehituskilega. Seejärel võib alustada basseini paigaldamist. 



 

Ehituskile alla võib paigaldada vahtplasti. 

Basseini paigaldamine 

Basseini aluspõhi peab olema horisontaalne. 
 
Vaia ja nööri abil märkige ära joon, mis jääks basseini välisäärest kaugemale kui 20 cm. Selle joone 
järgi kaevake basseinile auk.  

 
Juba augu kaevamisel jälgige laua ja loodi abil, kas basseini aluspõhi on loodis. Maapinda täita ei saa, 
kuna koos veega on basseini raskus üks tonn ühele ruutmeetrile ja täitepinnas võib selle raskuse all ära 
vajuda. Juhul kui soovite basseini paigaldada mäenõlvale, tuleb kaevamist alustada madalamalt ja 
kaevata mäe suunas nii, et põhi oleks loodis.  Seejärel tasandage pind 5-8 cm paksuse liivakihiga. 
Laotage liivale ehituskile paremalt keskele ja vasakult keskele nii, et ühe ehituskile riba serv katab teise 
riba serva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seejärel märkige ära uus, täpne raadius, mis on:  basseiniraadius + 1cm. Tehke märge kilele.  
Tõmmake kilele veel 2-3 joont, mis on eelmisest 1cm võrra suuremad.  
Seejärel asetage toetusvaiad kõige esimese joone taha nii, et nad ulatuksid 2-3 cm maast välja. 
Toetusvaiad hakkavad alusvõru toetama. ( Toetusvaiad on selleks, et oleks kergem alusvõru asukohta 
säilitada)  
 
Basseinikott (liner) asetage päikese kätte soojenema (koti materjal muutub elastsemaks ja seda on 
kergem paigaldada). 

 
   
   
Alusvõru detailid asetage rõngakujuliselt ja ühendage need vahetükkidega. Vaiad, mis on varem 
paigaldatud, fikseerivad nüüd basseini ümmarguse kuju. Vaia ja nööri abil kontrollige veelkord, kas 
alusvõru on saanud ümmarguse kuju.  

 
Basseini terasseina paigaldamiseks on vaja 2-4 inimest. Ärge tehke seda väga tuulise ilmaga. Terasseina 
algus ja lõpp asetage kohta, kuhu tuleb vertikaalpost, mis katab ühenduskohas kruvid ja mutrid. Basseini 
sein fikseeritakse.  

 
Basseini sein kruvitakse kruvide ja mutritega kokku. Seespool kruvi, väljaspool seib ja mutter. Tühje 
auke ei tohi jääda. Kruvid tuleb korralikult kinnitada.  



 
  
Basseini seest ja väljast katta kruvid teibiga.  
Teibiga kaitstakse linerit.  
 
Terassein peab põhjavõrus asetsema vabalt (häälestage ühenduskohast). Varem maasse löödud vaiad 
jäävad.   
 
Basseini sisekaar katke liivaga (umbes 15cm) 
Liivavallist saab õige kuju vormida papi abil. Liivavall katke kiletükkidega teibi abil. Kile peal ei tohi 
jääda liiva. 

 
 

 
Alustage lineri paigaldamist. Paigutage liner üle servade nii, et igalt poolt ulatuks see võrdselt üle ääre. 
Komplektis olevate võrudega kinnitage fikseerige liner.. Kontrollige, et lineril ei oleks defekte. 
 
 Alustage keskelt.  
 

 
Vähehaaval laske basseini vett, samal ajal linerit siludes, et voldid kaoks. Kergem on siluda kui lasete 
esialgu basseinipõhja sooja vett. 
 



 
Kui basseinis on 20-30 cm vett, kinnitage liner ülemise võru abil.  Lineri ülemine serv keerake topelt. 
Lineril ei teki kortse kui seda ülevalt veidi pingutatult paigaldada. Ülemise võru ja lineri vahele 
paigutage plastribad.  

  
 
 
Redel 
 
Redeli jalgade alla on soovitav asetada kummitükid, siis ei hõõru redel linerit.  
 
 
Talveks ettevalmistamine 
 
Basseini läbikülmumine basseini ei riku. 
Basseini võib jääda vesi. Täiesti veest basseini tühjendada  ei tohi.  



Bassein puhastage liivast ja kividest. Veepinnale pange ujuma 6-7 plastkanistrit või kümmekond 
plastpudelit. Kanistrid või pudelid täitke osaliselt kividega nii, et nad poolest saadik vees ujuks. 
Talvekate pange veepinnale ujuma. Sellisel juhul ei tohi katet väga pingutada. Kattele kogunev 
vihmavee raskus võib kinnitused katki rebida. Kattele asetage basseiniseinast eemale kive. Talvekatte 
äär ja tross katke õhukese pakkimiskilega. See tihendab hästi ja hoiab katet korralikult omal kohal. 
Samas kaitseb ka basseini välisseina.  

Basseini võib talveks ka katmata jätta. Sellisel juhul tühjendage kevadel bassein veest, puhastage põhi ja 
seinad ning täitke uue puhta veega. 

Mänguasjad basseini põhjas võivad linerit vigastada kui bassein on läbikülmunud. Jääkamakate servad 
on väga teravad. Ärge lubage lastel jääkamakatega mängida. 

Kui linerisse on tulnud auk, parandage see kohe, sest basseinivesi lineri taga põhjustab basseiniseina 
roostetamist.  

Basseini desinfitseerimine 

Basseini desinfitseeritakse klooriga. Klooritableti võib asetada skimmeri lehekorvi, pumba eelfiltrisse 
või panna klooritablett komplektis oleva klooriautomaati veepinnale ujuma.  PH tase basseinivees peab 
olema 7.0-7.4. 

 
 
 


