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A DROP 
OF NATURE 
AT YOUR 
DOORSTEPS...
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Jei Jums įkyrėjo chloruoto 
vandens kvapas ir jo pažeisti 
plaukai bei paraudusios,“ 
degančios“ akys, išsausėjusi 
oda, tai atėjo laikas natūraliems 
pokyčiams!

Niekas taip neatgaivina, 
kaip maudymasis su šeima 
ir draugais nuosavame 
natūraliame Bio tvenkinyje ar 
baseine, neužterštame jokiais 
chemikalais, atsipalaidavus nuo 
streso ir mėgaujantis ramybe bei 
privatumu. 

Įsivaizduokite prabangą 
mėgautis tyru, natūraliai 
valomu baseinu, kurio priežiūrai 
nenaudojamos cheminės 
priemonės. Vandens valymui 
taikydami  novatoriškas 
technologijas, „BioSwim“ Jums 
siūlo baseinus, kuriuose vanduo 
yra toks pat saugus ir tyras, lyg 
būtų sutvertas pačios Motinos 
Gamtos.

Natūralūs plaukimo baseinai 
yra plačiai paplitę ir džiugina jų 
savininkus Vakarų Europoje, 
Šiaurės Amerikoje ir Australijoje, 
t.y. šalyse, kuriose gamtos 
išsaugojimas, aplinkos apsauga 
ir ekologiškumas yra neatsiejama 
kultūros dalis. Šiuo metu 

Neribotos dizaino galimybės

Jei Jums labiau patinka įprastas klasikinis baseinas, 
ar į aplinką  integruotas baseinas uolienos kraštais, taip 
pat jei norite esamą, chemiškai valomą paversti natūraliu 
Bio baseinu, mes galime Jums padėti. Kiekvienas mūsų 
projektas yra kuriamas specialiai Jums, siekiant papuošti 
Jūsų namus bei pagerinti Jūsų gyvenimo kokybę.

BioSwim pristato – Natūralūs bio  
baseinai ir plaukiojantys bio tvenkiniai

realizuota daugiau nei 30 000 
Bio baseinų projektų. Šis faktas 
akivaizdžiai rodo tiek vakarų 
europiečių, tiek amerikiečių 
lyderystę įgyvendinant natūralių 
Bio baseinų koncepciją.

Nuo šiol Jums nebereikia 
svajoti apie natūralius šaltinius 
ar ežerus kalnuose. Naudodami 
„BioSwim“ jūs patys galite 
susikurti ir turėti natūralų, gamtos 
sutvertą baseiną - tarsi nuosavą 
kalnų ežerą - savo kieme.

„BioSwim“ baseinai valomi taip, 
kaip valo gamta - biologiškai 
regeneruojant. Regeneravimo 
procesui naudojami specialiai 
parinkti augalai, augantys 
žvyro substrate hidroponikos 
principu, kokybiški, energiją 
taupantys siurbliai bei biologiniai 
filtrai. Būtent tokia sudėtinga 
regeneracinė sistema užtikrina 
vandens tyrumą telkinyje ir 
suteikia galimybę maudytis 
sąlygose, atitinkančiose esančias 
natūralioje gamtoje.
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Atsižvelgiant į Jūsų asmeninius 
pageidavimus ir biudžetą, 
„BioSwim“ siūlo daugybę visiškai 
paruoštų paketų variantų Jūsų 
natūraliam baseinui. Baseino 
plaukiojimo dalis gali atrodyti kaip 
įprastas baseinas arba norimų 
formų natūralus tvenkinys.

Regeneravimo/valymo zona 
gali būti įrengta šalia maudymosi 
zonos arba atokiau, atsižvelgiant 
į turimą laisvą plotą. Kad ir kokia 

Kiekviena „BioSwim“ sistema 
beseinui parenkama atsižvelgiant 
į regiono, kuriame jis bus 
statomas, ypatybes ir 
klimatą. Jūsų Bio baseinas 
bus suprojektuotas pagal 
individualų užsakymą, įrengtas 
su specialiu biologiniu filtru, taip 
pat parinkus tinkamiausią augalų 
derinį, labiausiai tinkantį Jūsų 
vandens telkiniui. Naturalūs Bio 

Individualūs plaukimo 
baseino sprendimai jūsų regionui

būtų Jūsų baseino vizija, jūs 
galite būti tikri, kad, pradedant 
plaukiojimo ir regeneravimo 
zonų projektavimu bei statyba, 
ir baigiant filtravimo sistemos 
įrengimu bei natūralių želdinių 
užsodinimu, „BioSwim“  panaudos 
puikias technologijas ir sukauptą 
ilgametę patirtį, įgytą diegiant 
tokias sistemas visoje Vakarų 
Europoje. Mėgaudamiesi natūraliu 
„BioSwim“ baseinu, išsiskiriančiu 
efektyviai vartojama energija, 

galėsite atsipalaiduoti žinodami, 
kad maudotės švariausiame, 
neteršiančiame aplinkos 
vandenyje be jokių chemikalų.

baseinai gali būti įrengti įvairiose 
geografinėse zonose, pradedant 
karštu atogrąžų klimato regionu 
ir baigiant vėsiu, tokiu kaip 
Austrijos ir Šveicarijos Alpės, ar 
net šiauriniu Švedijos regionu. 
„BioSwim“ sistemos veikia taip, 
kaip ir sukurta pačios Gamtos, 
bet kurioje gyvenimui tinkamoje 
klimato zonoje.

Kaip atrodo  
natūralus „BioSwim“ baseinas?
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Baseine naudojama biologinio 
vandens valymosi sistema, 
sudaryta iš vandens persipylimo 
sistemą turinčio baseino, 
užpildyto specialiu filtravimo 
substratu ir flora. Natūralūs 
mikrobai, mikroorganizmai 
ir vandens augalai nuolat 
veiksmingai valo vandenį. 
Vešli, žalia aplinka gali būti 
sukuriama papildžius vandeniui 
regeneruoti naudojamus augalus 
dekoratyvinėmis žydinčiomis 
rūšimis. Be to, technologijoje 
yra naudojami ir hidrauliniai 
ir metodai taikant  smulkaus 
valymo „BioNova“ filtrus. Lapai, 
žiedadulkės, dulkės, kremas 
nuo įdegio ir kitos medžiagos, 
kurios paprastai lieka vandens 
paviršiuje, pašalinamos 
naudojant „BioNova“ skimerį 
arba perpildymo dėklą. Šie 
„BioNova“ sukurti prietaisai 

leidžia geriausiai išvalyti 
vandens paviršių ir sumažinti 
susidarančio dumblo kiekį. 
Kitame valymo etape „BioNova“ 
bioreaktoriaus biologinis filtras 
papildomai sulaiko ir pašalina 
iki 100 mikronų dydžio kietąsias 
daleles. „BioNova“ hidrauliniai 

Kaip veikia 
filtravimo technologija?

siurbliai optimizuoja vandens 
išeikvojimą, taip dar labiau 
paspartindami valymo procesą. 
Šis patobulinto mechaninio ir 
natūralaus filtravimo derinys 
garantuoja, kad jūs mėgausitės 
natūraliu, švariu vandeniu.
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Pasitelkime vienos kameros baseino pavyzdį. Nors „BioSwim“ 
specialios filtrų sistemos gerokai pranoksta šį paprastą pavyzdį, 
naudodamiesi  pateikta schema, galite susipažinti kaip atliekami 
pagrindiniai vandens filtravimo ir valymo procesai.

Filtravimo 
principas

Vanduo natūraliai persipila 
ir išteka iš maudymosi 
erdvės patekdamas į 
regeneracijos zoną. Šioje 
augalais užsodintoje 
zonoje mikrobai ir augalai, 
įsišakniję substrato filtre, 
valo vandenį.

Energiškai efektyvus 
„BioNova“ siurblys praleidžia 
vandenį pro tankų filtrą 
ir grąžina jį į baseiną. 
Natūralūs „BioNova“ baseinai 
sunaudoja daug mažiau 
energijos nei tradiciniai 
chemiškai valomi baseinai. 

Perpylimo sistemos 
skimeris surenka lapus 
ir kitas plūduriuojančias 
šiukšles. Jis lengvai 
prižiūrimas ir neturi žnyplių 
funkcijos, todėl yra saugus 
net vaikams ir mažiems 
gyvūnams.

Vandens šildymui taikomi  
energijos naudojimą 
taupantys įrenginiai, specialiai 
pritaikyti Jūsų klimato zonai 
ir temperatūros pokyčiams. 
Ilgametė patirtis užtikrina 
sistemų, suprojektuotų 
pagal Jūsų pageidavimus, 
efektyvumą.

Biologinis smulkaus 
valymo filtras pašalina 
smulkias daleles iš 
vandens. Tam natūraliuose 
„BioNova“ baseinuose visada 
naudojamas specialus 
„BioNova“ filtras. 

Regeneracijos zona

Siurblys

Nugriebimas

Šildymo siurblys

Biologinis filtras
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„BioSwim“ yra oficialus pirmaujančios pasaulinės įmonės „BioNova“ 
atstovas regione. Visi „BioNova“ atstovai išsamiai apmokomi, 
„BioNova“ būstinėje, Vokietijoje sukurtų patentuotų procesų.

Prieš pasirenkant statybos paslaugų teikėją, įsitikinkite, kad jis turi 
patirties ir gali užtikrinti kokybę:

Tai Jums garantuos, kad Jūsų natūralų Bio baseiną įrengs ir prižiūrės 
tik geriausiai apmokyti, atsidavę ir išmanantys rangovai.

Baigus įrengimą, kiekvienam 
„BioSwim“ natūraliam Bio 
baseinui suteikiamas „BioNova“ 
autentiškumo sertifikatas. Tai 
reiškia, kad Jūsų natūralus 
plaukimo baseinas yra įrengtas 
laikantis aukštų „BioNova“ 
standartų, ir nekels Jums jokių 
rūpesčių, kartu padidindamas 
Jūsų nekilnojamo turto vertę.

•  Kuriant dizaino elementus

•  Taikant technologijas;

•  Biologijoje

•  Limnologijoje

•  Statybos darbų technologijoje

•  Hidraulikoje bei hidraulinėje 
technikoje

•  Bioreaktoriuose ir filtravimo sistemose

•  Mechaniniuose valymo įtaisuose

„BioSwim“ - tai 
natūralus  
pasirinkimas

Jei ieškote galimybės 
sukurti naują ar rekonstruoti 
turimą baseiną, atsižvelkite 
į visus veiksnius, įskaitant 
aplinką. Prisijunkite prie 
dešimčių tūkstančių 
europiečių, kurie pasirinko 
natūralų baseiną iš „BioNova“ 
šeimos. Išsilaisvinkite nuo 
chloro ir cheminės vandens 
priežiūros, taupykite energiją, 
mėgaukitės nuostabiu, 
natūraliu kraštovaizdžiu, 
būkite ekologiškai atsakingi 
už aplinką. Pasirinkdami 
natūralumą, priimkite 
teisingą sprendimą ir leiskite 
„BioSwim“ suteikti Jums ir 
Jūsų šeimai ilgalaikį bei 
sveiką poilsį.

Renkantis baseino  
statybos organizaciją siūlome atsižvelgti
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Jei norite peržiūrėti pilną internetinio puslapio versiją,  
pasirinkite anglų kalbą.


