Nove tehnologije, boljši rezultati

Myrtha®, , inženiring
materialov
Myrtha® je najekskluzivnejša
in najnaprednejša tehnologija
na področju bazenov. To je
patentiran modularni sistem, ki
temelji na uporabi panelov iz
nerjavnega jekla, na katere je
pri visoki temperaturi nanesena
Tehnologija Myrtha je „tretja pot“, edina prava alternativa tradicionalnim strukturam in armiranemu betonu ter
običajnim montažnim bazenom. Z njo je mogoče premagovati vse izvedbene omejitve, ki jih imata drugi rešitvi.

precej debela PVC plast .

®

Myrtha® uporablja samo kakovostne materiale, ki so zasnovani posebej za uporabo v bazenih

Jeklo.
Kakovost uporabljenega nerjavnega jekla zagotavlja trajanje strukture tudi v zelo agresivnih okoljih
ali na lokacijah, kjer je podtalnica zelo visoka: zagotavlja maksimalno trajnost in trdnost panelov,
opornikov in vseh drugih elementov, iz katerih je sestavljena struktura bazena.

PVC.
Popolno vodo nepropustnost zagotavlja uporabljeni PVC v dveh različicah: zelo trd PVC, ki se nanaša
na stenske panele pri visoki temperaturi neposredno v tovarni in PVC v obliki armirane membrane
na dnu bazena. Ta material je zelo debel in trd, hkrati pa prijeten na dotik in preprost za čiščenje.
Odporen je proti UV-žarkom in klorirani vodi. Veliko se uporablja tudi v vodnih parkih in bazenih za
sprostitev ter na trgu že dolgo dokazuje, da je najboljši sistem za zagotavljanje vodotesnosti.

Keramika.
Keramične klinker ploščice in vrsta posebnih steklenih mozaikov omogočajo estetsko dovršeno
izvedbo na visoki ravni. Kombinacija materialov in barvna paleta PVC-ja omogočata prilagoditev
vsakega bazena okolju, v katerem je postavljen in željam investitorja.
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Myrtha®, razlogi, zakaj izbrati

Trajnost in dolga garancijska doba:
trajnost bazenov, zgrajenih s tehnologijo Myrtha®, je praktično neomejena zaradi
strukturnih lastnosti in kakovosti materialov ter zaradi tehnoloških posebnosti modularnega sistema. Zaradi tega podjetje daje za vse svoje proizvode celovite in zelo
dolge garancijske dobe.

Hitra postavitev, brez možnosti napak:
bazeni Myrtha se zgradijo v zelo kratkem času zaradi natančnega načrtovanja, proizvodnje sestavnih delov s stroji z numerično kontrolo ter hitrim in preprostim postopkom
namestitve, ki ne zahteva uporabe gradbenih strojev in zmanjša na minimum možnosti
za gradbene napake na gradbišču.
®

Projekcija stroškov vzdrževanja bazena Myrtha® v primerjavi s 50-metrskim
betonskim bazenom.

Maintenance costs
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Primerjalna študija bazenov, Challenge Stadium, Perth, Avstralija.
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let

Zmerni stroški:

Od 15 do 20

let

naložba v bazen Myrtha pomeni optimizacijo stroškov tudi v
srednje in dolgoročnem obdobju, ker odpravlja potrebe po
poznejših posegih, ki jih zahtevajo bazeni iz armiranega betona.
Ker se bazen zgradi v zelo kratkem času, je tudi strošek dela v
skupnem strošku gradnje bazena manjši.

Estetski zaključki na visoki ravni:
podrobnosti in estetski zaključki bazena, izdelani posebej za uporabo s klorirano
vodo, so obdelani z največjo pozornostjo. Poleg predlaganega izbora ploščic,
mozaikov in steklenih materialov se lahko struktura z lahkoto prilagodi tudi osebnim
željam stranke.

Izjemna projektna fleksibilnost
bazeni Myrtha se lahko prilagodijo vsakemu projektu, od linearnejših do bolj
razgibanih, kakršnih koli oblik in velikosti. Tako se lahko upoštevajo posebne
tehnološke in funkcionalne zahteve bazenov, brez omejitev ustvarjalnosti in oblike.

Brez vzdrževanja, preprosto upravljanje in čiščenje:
za razliko od tradicionalnih izvedb, bazen Myrtha ne zahteva nobenega posebnega
vzdrževanja. Ker je trden in hkrati elastičen, odlično drži vodo, njegova velikost se ne
spreminja, ne poka ali pušča in ne trpi zaradi agresivnega delovanja bazenske vode.

Realizacija tudi v najtežjih okoliščinah:
prednosti, ki jih omogoča lahka, trdna in prilagodljiva struktura, omogočajo izvedbo
bazenov tudi v najtežjih okoliščinah: na višjih nadstropjih zgradb, v majhnih prostorih,
na nestabilnih terenih in terenih z visoko podtalnico, na potresno ogroženih območjih
ter v vseh klimatskih in geoloških razmerah.
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Gradbene faze bazena Myrtha
I m p r e g n a c ij a

Dn

Za popolno impregnacijo strukture Myrtha se
uporablja hladno varjenje med paneli: trden
PVC profil se pritrdi s posebnim tekočim
PVC-jem, ki prodre v spoj med paneloma
ter zagotovi popolno in trajno vodotesnost.
Poleg visoke trdnosti se tako doseže tudi
optimalen estetski rezultat s popolnoma
enakomerno površino.

o
Dno bazena je betonska plošča, ki zagotavlja gladko in
neprekinjeno oporno površino. Dno je oblečeno s trdno
membrano iz armiranega PVC (Alkorplan Myrtha Evolution),
ki je bil razvit posebej za uporabo na velikih površinah ter je
odporen proti obdelani in topli vodi. Na dnu se lahko oznake
za steze izvedejo s pritrditvijo klasične membrane iz črnega
PVC-ja ali pa z uporabo posebnih ploščic iz keramičnega
klinkerja ali mozaika s ploščicami iz smole ali stekla.

P r eli v n i k
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Prelivni kanal Myrtha je izdelan iz istega materiala, iz jekla,
laminiranega s trdim PVC-jem, kot se uporablja tudi za
stenske panele. V odgovor na najnaprednejše projektne
zahteve je ena od stranic kanala nagnjena (diagonalni
pretok). To omejuje izhlapevanje kemikalij in zmanjšuje
hrup padajoče vode. Patentirana zgornja rešetka je
pripravljena v skladu z najstrožjimi standardi serije EN
13451.
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Osnovni nosilec, ki določa obseg bazena, je izdelan iz jeklenih
profilov, ki so povezani med seboj in sestavljajo podporno
strukturo za stenske panele. Višina nosilcev, pritrjenih v
betonsko dno, se nastavlja do milimetra natančno s sistemom
jeklenih plošč in vijakov. Statično stabilnost zagotavljajo številne
navojne palice, pritrjene globoko v cement s kemičnimi vložki.
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Stene kadi so iz trdnih jeklenih plošč,
laminiranih pri visoki temperaturi s plastjo
PVC-ja velike trdnosti, ki so pritrjene
na nosilno ogrodje. Po vzoru letalske
industrije se tudi tukaj spoji ne varijo,
da se preprečijo morebitna mesta, na
katerih bi se lahko pojavili korozija ali
šibke točke.
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O p or niki
Na vsakem spoju med ploščami (ki so široke 90
cm) močni oporniki iz nerjavnega jekla strukturi
zagotavljajo trdnost in odpornost. Vsak opornik sloni
na nastavljivi plošči, pritrjeni na betonski robnik.
Struktura je trdna in hkrati prožna ter je idealna za
gradnjo tudi na problematičnih tleh (na potresnih
območjih ali nasutih tleh).
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Myrtha, različice in izvedb
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Ideja:

Tehnologija Myrtha® je nastala iz želje pridobiti čim bolj funkcionalno in trajno bazensko školjko, preprosto
namestitev, popolno udobje in estetsko dovršenost na visoki ravni. Da bi dosegli ta rezultat, so robovi in
zgornji del sten prevlečeni z dragocenimi materiali, prijetnimi na otip (mozaiki, klinker, kamniti zaključki).

Mnogostranskost in
oblikovanje:

Myrtha® je na voljo v široki paleti izvedb, od tradicionalnih struktur skimmer do takih s prelivnim kanalom v
različnih oblikah. V istem projektu je mogoče kombinirati različne strukture.

Keramični prelivni kanal
Za novi ekskluzivni rob je značilna uporaba posebnih ploščic iz keramičnega klinkerja, ki strukturno dopolnjuje stenske panele. Tako je poleg estetsko dovršenega
zaključka zagotovljen popoln rob preliva. To je idealna rešitev, ki zagotavlja enakomerno kroženje vode.

Prelivni kanal slap
Z učinkom slapa, ki se uporablja na eni ali več strani kadi, bo bazen še bolj atraktiven. Tudi to omogočajo dragoceni keramični zaključki.

Keramični skimmer (točkovni odvzem)
Tudi v tradicionalni različici skimmer, pri kateri je nivo vode nižji od ob bazenskega
tlaka, Myrtha® predvideva keramične zaključke, ki obogatijo zgornji del bazena in
olajšajo čiščenje.

Keramični zgornji rob
Klasična rešitev, pri kateri je rob 30 cm višji od gladine vode (kot je določeno v standardih FINA), se uporablja za tekmovalne bazene, ki nimajo preliva na vseh štirih
straneh.
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Tekmovalni bazeni
Peking – Olimpijske igre 2008 v Ying tung Natatorium

Nimes (Francija) – bazenski kompleks „Nemausa“

Rijeka – Plavalni center izveden za evropsko prvenstvo v 25 plavalnih bazenih leta 2008

Sposobnost zagotoviti milimetrsko natančnost, je pri gradnji tekmovalnih in vadbenih bazenov posebej pomembna. Prav zaradi tega so plavalne zveze
številnih držav izbrale našo tehnologijo za nekatera izmed najpomembnejših tekmovanj na svetovni ravni, kot so bile olimpijske igre v Atlanti leta 1996 in
v Pekingu leta 2008, svetovno prvenstvo v Rimu 1994 in 2009, v Riu de Janeiru 1995, Perthu 1998, Barceloni 2003, Indianapolisu 2004, Montrealu 2005,
Melbournu 2007 in na prihajajočem prvenstvu v Šanghaju leta 2011.
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sistemi – rešitve – oprema
Za tekmovalne bazene so bili sčasoma razviti posebni sistemi in oprema v skladu s standardi FINA za tekmovanja ter z določbami o varnosti in
kakovosti.

premična stena

Premična stena, izvedljiva tudi po standardu EN 13451-11, omogoča hkratno izvajanje
različnih dejavnosti v istem bazenu. Struktura, sestavljena iz kvadratnih profilov iz
nerjavnega jekla ali umetnih materialov, poteka prek bazena po tirnici, vloženi v zunanji tlak.
Gibanje poteka z dvema patentiranima vztrajnikoma iz nerjavnega jekla, ki sta postavljena
na skrajnih točkah mostu in sta povezana na sistem drsenja prek reduktorja z dvojno verigo
ali prav tako patentiranega mehanskega sistema za magnetno vleko.

premično dno
Premično dno omogoča spreminjanje globine bazena, da je tako primeren za različne
dejavnosti: tekmovanja, sinhronizirano plavanje, rehabilitacijsko gimnastiko, tečaje
plavanja, vodno gimnastiko. V bazene Myrtha je mogoče namestiti kakršno koli
premično dno .

varnostna zračna blazina
pri skakalnicah
Ta sistem ustvarja zračno blazino, s katero je vodna gladina na mestu skoka manj
kompaktna, to pa atletu omogoča, da se varno osredotoči na dinamiko skoka.
Napravo sestavljata visokotlačni kompresor in zračni rezervoar z veliko kapaciteto.
Zrak se izpihuje prek večjega števila šobic na dnu bazena ob platformi in skakalnih
deskah. Naprava izpolnjuje standard UNI EN 13451-10. Daljinsko jo upravlja trener.

zgornji robovi po standardih FINA
Po standardih FINA mora biti zgornji rob tekmovalnih bazenov, ki imajo na vseh štirih
straneh preliv, na krajših stranicah 30 cm nad vodno gladino. S tem namenom smo
razvili premičen zgornji rob s strukturo iz nerjavnega jekla in/ali umetnih materialov,
prevlečeno s plastičnim nedrsečim materialom. Velika prednost tega sistema je, da
omogoča preliv vode na vseh štirih straneh, hkrati pa zagotavlja idealno podporo za
elektronske merilnike časa, ustrezne kanalčke za kable, štartne bloke in sidrna mesta
za plavajoče proge.

Na voljo je še precej dodatne opreme in naprav, ki so posebej prirejeni za tekmovalne bazene in so skladni s standardi FINA, kot so označbe v bazenu, štartni bloki, sidrna
mesta, podvodne line in okna, opore za noge in vgradne stopnice.
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Igralni in rekreativni bazeni
Tuapse (Rusija), vodni park

Ko tradicionalni bazen postane prostor za zabavo in sprostitev, se rodijo
projekti, oprema in posebne strukture, ki izkoriščajo vodo za ustvarjanje vedno
prijetnejših in privlačnejših učinkov. S svojo mnogostranskostjo ter možnostjo
uporabe izvirne vodne opreme in iger je tehnologija Myrtha popolna rešitev za
uresničevanje teh projektov.

Gallipoli (Lecce), počitniško središče La Masseria

Na voljo imamo

pisan izbor dodatkov za animirane hotelske bazene,
kampe, turistične in stanovanjske objekte. Oprema ponuja rešitve, ki so primerne za
vse prostore, notranje in zunanje.

Hotel Lafodia, Otok Lopud, Dubrovnik, Hrvaška
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sistemi – rešitve – oprema

vhod na plažo
Zagotavlja prijeten občutek vode v bazenu, kot bi bila morska voda, in je pogosto prisoten
v bazenih z valovi. Učinek hoje po plaži se pogosto doseže z mehko peno, ki uporablja
tehnologijo Softwalk®. Za elegantnejše okolje bazena je dno lahko prevlečeno s kamnitimi
ali keramičnimi mozaiki.

reka
Vodni tokovi, ki pogosto prečkajo vodne parke in animirane bazene, so odvisno
od projekta izvedeni na različne načine. Crazy River in Lazy River, zabavna ali
sproščujoča reka, s tokovi različnih hitrosti ter z možnostjo vstavljanja umetnih
kamnov, slapov in vodnih iger.

fontane, slapovi in gejzirji
Širok izbor opreme, vodnih iger in posebnih rešitev v kadi: fontane, slapovi, gobe,
gejzirji, bazeni z valovi in animirani bazeni, ki ustvarjajo prijetne priložnosti za
sprostitev in razvedrilo v družbi.

igre in tobogani
Narejeni zato, da otrokom in odraslim zagotovijo največ zabave v bazenu. Za
najmlajše so ustvarjene najmodernejše igre, interaktivne vodne poti in najvarnejši
tobogani, za odrasle pa vrsta toboganov, drče s številnimi stezami in posebne
atrakcije, ki ustvarjajo posebna doživetja.
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Bazeni za fitnes, termalni in fizioterapevtski bazeni
London, Reebok Sports Centre

Tehnologija Myrtha se uporablja tudi za terapevtske in rehabilitacijske
bazene. V teh primerih so bazenske školjke načrtovane na podlagi predvidene
terapije in opremljene z vso potrebno opremo.

Fakulteta za šport v Ljubljani

Telovadnice, fitnes in termalna središča zahtevajo posebne strukturne
rešitve ter posebno filtracijo in obdelavo vode. Popoln obseg dodatkov je predviden
tudi za opravljanje vodnih dejavnosti. Za tako rabo, ki pogosto zahteva namestitev v
višjih nadstropjih zgradb ali zelo majhnih prostorih, so značilnosti tehnologije Myrtha
temeljnega pomena: majhna teža, modularnost, preprost prenos, namestitev in vodo
nepropustnost.

Brescia, VirginActive Fitness Club.
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sistemi – rešitve – oprema

klopi, naslanjači in masažna ležišča
Izdelani iz struktur iz jekla in/ali umetnih materialov ter mreže ali cevi iz plastičnega
materiala, prek katerih se dovaja zrak, so najmodernejša oprema, namenjena užitku
in zdravju, ter v bazenu pričarajo prijetne otoke dobrega počutja.

podvodne line in okna
Posebej načrtovani so zlasti za kadi za fizioterapijo in rehabilitacijo ter zdravniškemu
osebju omogočajo pregled nad dogajanjem v kadi in gibanjem pacienta.

povezovalni hodniki
Hodniki za hidroterapijo, opremljeni s hidro masažnimi šobami, ki so nameščene v
obliki vala na steni, krepijo in spodbujajo cirkulacijo v spodnjih okončinah. Namestijo
se lahko posamezno ali v parih. V tem primeru se uporablja različna temperatura
vode: topla v enem delu hodnika in mrzla v drugem.

protizdrsna tla
Standardi na določenih mestih na stopnicah in dostopih zahtevajo posebne aplikacije
na tleh bazena, ki uporabniku zagotavljajo največjo varnost.

membrana iz
armiranega
PVC
blazina
Softwalk
betonska
plošča

softwalk

®

Med membrano iz PVC in betonsko podlago se lahko položi mehka varnostna
blazina (Softwalk®), idealna v bazenih s plitvejšimi območji.
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Posebne priložnosti - Myrtha Evolution
Visoko tehnološko raven modularnega sistema Myrtha® dokazuje dejstvo, da so ga plavalne zveze po vsem svetu izbrale za izvedbo bazenov
namenjenih najprestižnejšim mednarodnim tekmovanjem. Glavni razlog za tako odločitev so prednosti, ki jih imata največja možna natančnosti pri
namestitvi in hitra gradnja.
Za vse primere, v katerih ni mogoče zgraditi stalnega bazena, je bila posebej zasnovana tehnologija, ki prilagodi modularni sistem Myrtha® značilnim
potrebam začasnih objektov. Tehnologija Myrtha namreč omogoča tudi gradnjo bazenov na stadionih ali v zgradbah (ne da bi bilo potrebno posegati v
obstoječa tla) in svetu plavanja daje možnost, da na tekmovanjih ustvari nepozabno vzdušje. Na številnih mednarodnih prireditvah so bili s tehnologijo
Myrtha zgrajeni začasni objekti: olimpijske igre v Atlanti 1996, svetovno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih v Riu de Janeiru 1995, svetovno
prvenstvo v Indianapolisu 2004, svetovno prvenstvo v Montrealu 2005, svetovno prvenstvo v Rimu 1994 in 2008. V nadaljevanju so navedene nekatere
največje športne prireditve zadnjih let.
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Rim 1994,
7. svetovno prvenstvo
FINA

Dunaj 1995,
evropsko prvenstvo

Rio de Janeiro 1995,
svetovno prvenstvo
FINA (25 m)

Atlanta 1996,
olimpijske igre

Perth 1998,
8. svetovno prvenstvo
FINA

Palma de Mallorca
1999, univerzijada

Valencia 2000,
evropsko prvenstvo
(25 m)

Barcelona 2003,
10. svetovno
prvenstvo FINA

Hanoj 2003,
igre jugovzhodne Azije

Long Beach 2004,
kvalifikacije ZDA za
olimpijske igre

Indianapolis 2004,
7. svetovno prvenstvo
FINA (25 m)

Montreal 2005,
11. svetovno prvenstvo
FINA

Melbourne 2006,
18. igre
Commonwealtha

Rijeka 2008,
evropsko prvenstvo
(25 m)

Peking 2008,
olimpijske igre

Rim 2009,
13. svetovno
prvenstvo FINA
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Tehnologija RenovAction®
RenovAction® je ekskluzivna in patentirana tehnologija, ki se uporablja
za predelavo in prenovo obstoječih bazenov. S postopkom, ki temelji na
istem modularnem načinu kot Myrtha®, se lahko predela celotna struktura
bazenske školjke ali pa samo stene, prelivni kanal in talna obloga. Obstoječe
stene se prevlečejo z modularnimi paneli Myrtha iz jekla, ki je pri visoki
temperaturi laminirano s trdim PVC-jem. Talna obloga je iz membrane iz
armiranega PVC-ja, ki se uporablja v bazenih Myrtha. Prelivni kanal iz
istega materiala kot stenski paneli Myrtha je narejen na podlagi različnih
strukturnih tipologij, lahko pa se izdela tudi po naročilu. Velika tehnološka
inovacija RenovAction je, da delna in popolna prenova na splošno ne
zahtevata rušenja obstoječe strukture, kar bistveno skrajša čas izvedbe.

Alma Ata (Kazahstan):
prenova bazena za
srednjeazijske igre
1997 s tehnologijo
RenovAction
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Celotno dokumentacijo o tehnologiji RenovAction
lahko naročite na spletni strani
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Naslovi slik:

