
EKSKLUZIVNA TEHNOLOGIJA ZA OBNOVO BAZENOV







RENOVACTION, NOVE 
TEHNOLOGIJE, KI 
NADOMEŠČAJO BETON

RenovAction je ekskluzivna tehnologija, razvita zaradi potreb po popolni ali delni 
prenovi obstoječih zasebnih in javnih objektov, igralnih in športnih tekmovalnih 
bazenov s tehničnimi rešitvami in stopnjo dovršenosti brez primere. Tehnologijo 
je izdelala in patentirala družba Piscine Castiglione na podlagi tehnologije 
Myrtha, modularnega sistema, poznanega na svetovni ravni na področju bazenov 
zaradi svojih značilnosti, ki zagotavljajo visoko kakovost, trajnost, natančnost in 
obstojnost. Tudi tehnologija RenovAction, enako kakor Myrtha, uporablja panele 
iz nerjavnega jekla, na katere se pri visoki temperaturi nanaša precej debela PVC 
plast.



Nekateri zastareli objekti zahtevajo prenovo ali popolno rekonstrukcijo od 
prvotnega projekta naprej. Projektno se lahko bazen razširi ali spremeni 
njegova oblika, lahko se posodobi. Vzroki so različni: 

1 -  Številne naprave ne ustrezajo več veljavnim varnostnim in upravnim 
predpisom ter zahtevajo potrebne prilagoditve. 

2 -  V drugih primerih predelavo zahtevajo potrebe uporabnika. Bazen je 
treba predelati in včasih korenito spremeniti vrsto uporabe. V zadnjih 
letih so veliko športnih bazenov predelali v bazene za splošno rabo. 
Nekatere dele so razširili in dodali druge prostih oblik, namenjene vodni 
masaži ali drugi opremi, vodnim igram in posebnim namenom.

3 -  Še en razlog, zaradi katerega je bilo obnovljenih več bazenov, je potreba 
po spremembi načina kroženja vode. Bazene s skimmerjem (točkovni 
odvzem) so predelali v bazene s prelivom.

Obnova iz 
projektnih potreb

V bazenih iz armiranega betona se z leti pojavijo strukturne težave, ki 
zahtevajo pogosta vzdrževalna dela in s tem tudi večja vlaganja. Puščanje 
napeljav in strukture zaradi starosti bazena ali zaradi premikov tal, poškodb 
ploščic, spojev ali impregnacije so težave, ki so pri betonskih bazenih 
pogostejše.

Obnova zaradi 
strukturnih težav

RenovAction je idealna rešitev za vse težave, ki se 
pogosto pojavijo pri starejših armirano betonskih 
bazenih. Pogosto je zaradi različnih razlogov 
treba predelati strukturo bazenske školjke z 
raznimi posegi, ki so odvisni od potreb.

PREDELAVE



Prenova s tehnologijo RenovAction ne 
zahteva rušenja strukture. To prihrani 
precej časa in denarja. Površina prvotne 
bazenske školjke ostane nespremenjena, 
zamenja se samo oprema na stenah ali na 
dnu.

PREDNOSTI ZANESLJIVE 
IZBIRE

Minimalni posegi, 
brez rušenja

Predelava bazena iz armiranega betona 
in ploščic zahteva dolgotrajno pripravo in 
uporabo lepil, malte in impregnacijskih 
materialov. Sistem RenovAction je hiter 
in nepogrešljiv v fazi namestitve, ker ne 
zahteva priprave ali uporabe gradbene 
opreme. S tem se izognemo dolgotrajnemu 
zaprtju bazena in celotnega kompleksa.

Hitra 
predelava

RenovAction maksimalno zmanjša stroške 
predelave in upravljanja bazena: ne 
zahteva namreč nobenih drugih končnih 
in vzdrževalnih del, ki jih zahtevajo 
objekti iz armiranega betona. Zaradi 
hitre namestitve se v skupni ceni zmanjša 
strošek dela.

Zmerni 
stroški

Trajanje bazenov, prenovljenih s 
tehnologijo RenovAction, je zaradi 
strukture in materialov skoraj neomejeno. 
Tveganja, povezana s prenovo s to 
tehnologijo, so minimalna in jih krije 
podjetje, ki ponuja svoje storitve, še več 
let po dokončani sanaciji.

Trajnost in dolga 
garancijska doba



Potresi, premiki tal ali velike temperaturne 
razlike poškodujejo tradicionalne betonske 
bazene. Tehnologija RenovAction, ki je 
protipotresna in prožna, pa omogoča 
največjo možno zanesljivost v  takih 
primerih: to je idealen sistem za bazene, 
ki so utrpeli strukturne poškodbe. 

Izvedba v 
težkih razmerah

RenovAction omogoča prenovo bazenske 
školjke tudi v posebnih okoliščinah, v 
višjih nadstropjih ali majhnih prostorih: 
gradbena dela ne zahtevajo uporabe 
žerjavov, materiali so lahki in preprosti 
za prenašanje. Posegi so mogoči tudi 
na bazenih v majhnih prostorih in ne 
zahtevajo večjih sprememb velikosti, ker 
je mogoče razmike za paneli poljubno 
nastavljati.

Prilagodljivost 
različnim okoliščinam

RenovAction in Myrtha zaradi svoje 
obstojnosti in trajnosti ne zahtevata 
praktično nobenega posebnega vzdrževanja. 
Ker je bazen trden in prožen, ne spreminja 
velikosti, ne poka in ne pušča. Kakovostni 
materiali varujejo strukturo pred agresivnim 
delovanjem kemično obdelane vode.

Preprosto
upravljanje
in vzdrževanje



Tudi RenovAction, enako kot Myrtha, uporablja samo 
zelo kakovostne materiale, ki so posebej zasnovani 
za uporabo v bazenih: nerjavno jeklo, PVC, keramika 
in mozaik.

MATERIALI



PVC

KERAMIKA IN MOZAIK

NERJAVNO JEKLO
Kakovost uporabljenega nerjavnega jekla 
zagotavlja trajanje strukture ter njeno odpornost 
in zanesljivost v vsakih razmerah. Pri RenovAction 
se uporabljajo ekskluzivni sestavni deli, ki so med 
seboj pritrjeni z vijaki. Varjenje se ne uporablja, 
ker je bolj podvrženo koroziji. Jeklo zagotavlja 
maksimalno trajnost in trdnost panelov in vseh 
drugih elementov, ki sestavljajo strukturo bazena.

Visoka raven estetskih zaključkov se pri tehnologiji RenovAction doseže z uporabo keramičnega 
klinkerja v izboru posebnih steklenih mozaikov, ki v povezavi z barvami PVC-ja omogočajo, da 
se vsak bazen prilagodi okolju. 
Za razliko od klasičnih betonskih izvedb se ploščice iz keramičnega klinkerja v bazenu 
RenovAction uporabljajo samo za zgornji del plošč in rob. Kakovost uporabljenih lepil  
preprečuje nastanek težav, kot je na primer odpadanje ploščic s sten in z dna.

Popolno vodotesnost bazenske školjke zagotavlja PVC, ki se pogosto 
uporablja tudi v javnih bazenih in je na trgu splošno priznan kot najboljši 
način impregnacije. Ta material je kemično zelo obstojen namreč in 
trden, hkrati pa prijeten na dotik in preprost za čiščenje. Odporen je 
proti UV-žarkom in klorirani vodi. S tehnologijo RenovAction se uporablja 
PVC na dva načina: na stenske panele se pri visoki temperaturi nanaša 
neposredno v tovarni s posebnim postopkom kalandriranja, na dno bazena 
pa je položen v obliki armirane membrane.



POSTOPEK

S sistemom RenovAction je mogoče popolnoma prenoviti 
bazensko školjko ali pa opraviti le omejene posege na določenem 
delu bazena: stene, prelivni kanal ali talna obloga.



Leta 1997 je Alma Ata, glavno mesto Kazahstana, 
gostilo srednjeazijske igre. Plavalni objekti za 
tekmovanja so bili iz tridesetih let prejšnjega 
stoletja in že dolgo neuporabni kljub več 
neuspelim poskusom sanacije.
Podjetje Piscine Castiglione je s sistemom 
RenovAction v 35 dneh popolnoma prenovilo 
zunanji 50-metrski tekmovalni bazen, zunanji 
bazen za skoke in 25-metrski notranji bazen za 
ogrevanje.

Stene bazenske školjke, prenovljene s tehnologijo RenovAction, so iz modularnih panelov Myrtha iz nerjavnega 
jekla, ki so na notranji strani proti bazenu laminirani s posebno plastjo trdega PVC-ja. 
* Proces laminacije Myrtha omogoča trajno pritrjevanje PVC-ja pri visoki temperaturi na jeklo. Tako nastane 
homogen element, ki se v naslednji fazi za oblikovanje panelov mehansko obdela in prepogne tudi za 180°, 
ne da bi pri tem plast PVC kakor koli trpela.

Industrijski postopek laminacije

Laminacija punciranje pregibanje

Čistilna postaja

Hpobarična komora za nanašanje 
primerja za polimerizacijo

Kalandriranje PVC „Hard Bond“ na 
toplo pločevino

Hitro ohlajanje

Nanašanje 
odstranljive zaščitne 

folije

Odstranljiva zaščitna 
folija za zaščito na 
delovišču

PVC “Hard Bond”

Pločevina iz nerjavnega jekla

Parna peč za 
odstranjevanje topil

Peč za hiter
dvig temperature



Postopek nameščanja RenovAction je izredno 
preprost in hiter ter ne dopušča napak in upočasnjuje 
prenove.

POSTOPEK 
NAMEŠČANJA



Slika 2

Namestitev stenskih panelov
Na obstoječi površini bazena, ki po navadi ostane nespremenjena, 
se na steno pritrdijo vodila Myrtha iz nerjavnega jekla. Če se mora 
ohraniti obstoječa velikost bazena, se lahko potreben prostor za 
vodila pridobi tako, da se vgradijo v steno. Vgrajena vodila se pogosto 
zahtevajo za bazene, ki morajo ustrezati standardom za tekmovanja. 
(Slika 1) 
Nadaljuje se nameščanje stenskih panelov. (Slika 2)
Namestitev bazena s postopkom RenovAction se vedno začne v vogalih. 
Vogali se prekrivajo s posebnimi kotnimi elementi.

Namestitev stenskih 
panelov

Slika 1



Tehnologija Myrtha je razvila patentiran sistem nameščanja 
prelivnega kanala. Kanal, ki je lahko različnih oblik in dimenzij, 
se lahko namesti na obstoječega, zato ne zahteva dodatnih 
posegov. Tudi prelivni kanal je izdelan iz istega nerjavnega 
jekla Myrtha kot paneli in ima enako, neprekinjeno površino, ki 
zagotavlja vodo nepropustnost. Prav to pa je izredna prednost 
sistema Myrtha RenovAction v primerjavi s katero koli drugo 
tehnologijo za predelavo plavalnega bazena.
RenovAction ponuja številne možnosti izbire prelivnih kanalov, ki 
zadovoljijo potrebe tudi najzahtevnejših strank.

Namestitev 
prelivnega kanala

Dno se prevleče s posebno membrano iz armiranega PVC 
Alkorplan T 2000, ki se položi neposredno na bazensko 
betonsko ploščo .Armirana PVC folija je najboljši sistem za 
impregnacijo bazenov: gladka, vendar ne drsi, lakirana proti 
madežem, odporna proti zmrzali in temperaturi vode do 40°. 
Pritrdi se s posebnim orodjem za pritrjevanje in vari  z vročim 
zrakom. Prilagodi se lahko različnim oblikam in profilom, na 
primer stopnicam, vogalom, vdolbinam, izboklinam. 
Spoji med stenami in dnom so dvojno varni: talna membrana 
se pritrdi na stenski panel Myrtha. Poleg tega se lahko na steno 
in na tla pritrdi kotni PVC profil. 
Na PVC-membrano se lahko nanesejo tudi črte za označevanje 
prog iz mozaika, ki se uporabljajo namesto običajnega črnega 
PVC traku.
Med betonsko dno in PVC-membrano se lahko vstavi posebna 
blazina SoftWalk®, ki zagotavlja udobnejšo in varnejšo hojo 
po dnu bazena.

Talna obloga 
z membrano 
iz armiranega PVC-ja



Po namestitvi vseh stenskih plošč je potrebno strukturo 
impregnirati s kombinacijo poltrdih profilov iz PVC in 
posebnega tesnila Myrtha, ki se nanese na spoje med 
stenskimi ploščami in zagotovi popolno povezanost 
celotne površine. Tekoče tesnilo, ki se nanaša kot silikon, 
se posuši v nekaj minutah ter tvori trdno površino iste 
barve in iste obstojnosti kot laminacija na panelu.

Impregnacija 
strukture

Po namestitvi prelivnega kanala in zatesnitvi stenskih panelov, se 
v strukturah s keramičnim prelivnim kanalom položijo posebne 
ploščice iz klinkerja na površino prelivnega kanala Myrtha. 
Postopek je preprostejši in učinkovitejši na površini Myrtha kot 
na betonu. Ker z zunanje strani bazena ni mogoč vdor vode, se 
tako odpravijo tradicionalne težave z dolgoročnim tesnjenjem.
Fuge med ploščicami se zatesnijo s posebnimi epoksidnimi 
materiali, ki zagotavljajo trajnost. 

Ploščice iz klinkerja 
v prelivnem kanalu



POSEBNE 
REŠITVE

V nekaterih primerih so prvotne stene 
bazena, ki se prenavljajo, nepovezane 
ali neenakomerne. To bi lahko otežilo 
natančno nameščanje panelov. 
RenovAction omogoča reševanje te težave 
z uporabo posebnih distančnikov iz pene 
z veliko gostoto med betonskim zidom in 
panelom. Distančniki se pritrdijo na steno 
in se natančno obrežejo z rezilom z vročo 
nitko. Število distančnikov je odvisno od 
panelov in nepravilnosti sten. 

Distančniki po meri



Namestitev 
prelivnega kanala

Slika 01  Namestitev kanala na odrezanem robu 
Slika 02   Namestitev kanala na obstoječem robu

Slika 01

Na podlagi projekta se lahko kanal namesti namesto obstoječega tako, da 
se prejšnjega odstrani in pripravi ležišče za rob Myrtha. S tako rešitvijo ni 
potrebno spreminjati ravni okoliškega tlaka (slika 1).

PRIMER A

Slika 02

Kanal se lahko namesti neposredno na 
obstoječi rob bazena brez posegov v zidno 
strukturo (slika 2). V tem primeru je potrebno 
dvigniti okoliški tlak, ki se mora prilagoditi 
na novo raven prelivnega kanala . S tem 
se poveča globina bazena, kar omogoča 
popolno prenovo sistema za kroženje vode: 
na dno se namreč lahko namesti nov tlačni 
cevni razvod s talnimi dovodnimi šobami.  
Vrtanje in dostop do starih napeljav ni več 
potrebno.

PRIMER B



Nove cevi se namestijo v ležišče iz peska, debelo 
20 cm, pokrito s tanko plastjo malte, zglajene 
in prevlečene s talno PVC oblogo, ki zagotavlja 
nepremočljivost. Tak način  omogoča bistveno 
izboljšanje kroženje vode v bazenu. Zastareli 
sistemi kroženja vode se zamenjajo z dovajanjem 
vode z dna prek dovolj velikega števila šob.
Namesto tega se lahko glede na okoliščine v 
bazenu uporabijo napredni sistemi kroženja, ki 
dovajajo vodo iz sten in omogočajo kroženje, ki je 
enakovredno talnemu.

Sistemi za kroženje vode 

Pri tekmovalnih bazenih, ki so imeli že od začetka 
podvodne line in okna, tehnologija RenovAction 
zagotavlja možnost, da se obdržijo tudi pri novem 
projektu. V teh primerih se paneli RenovAction 
namestijo tako, da upoštevajo obstoječe odprtine 
v stenah. Line in okna za podvodno snemanje 
se namestijo na panele s posebnim sistemom 
prirobnic.

Podvodne line in okna



Na dnu bazena se lahko med betonsko ploščo in membrano iz 
armiranega PVC vgradi posebna blazina SoftWalk iz debelega sloja 
penastega materiala z zaprtimi celicami. Blazina je popolnoma 
nepremočljiva, prilagodi se pritisku telesne teže, se ne deformira 
in ohranja veliko mero prožnosti. Blazina pomaga blažiti neravnine 
na dnu, ki včasih ni popolnoma enakomerno, zagotavlja maksimalno 
udobje in zavzame zelo malo prostora.
SoftWalk® je primeren za telovadnice, športne centre in več 
funkcijske bazene, ker olajša fitnes dejavnosti v bazenih.

Blazina SoftWalk® 

RenovAction zagotavlja maksimalno prilagodljivost potrebam 
projekta tudi v primeru stopničk v steni in vgrajenih stopnic, ki 
so vse bolj zaželene pri večini velikih objektov. Vgrajene stopnice 
RenovAction so v panelu, ki se namesti enako kot drugi: zadostuje, 
da se v obstoječi bazenski steni, na mestu, kjer so stopnice, zagotovi 
minimalen naslon za utor stopnic proti notranjemu zidu. 
Tako se tudi pri varnostni stopnički v steni paneli RenovAction lahko 
že dostavijo s stopnico in namestijo v obstoječo školjko, potem ko 
se v steni predvidi ustrezna vdolbina na eni strani ali na celotnem 
obsegu bazena.

Vgrajene stopnice in stopničke v steni



Tehnologija RenovAction je bila zamišljena za bazenske školjke na visoki ravni, 
z maksimalno funkcionalnostjo in dolgotrajnostjo, hkrati pa zagotavlja primerno 
pozornost tudi oblikovanju in estetiki. Rešitve, ki jih predlaga RenovAction, so 
posebej raznovrstne: dragoceni materiali (mozaiki, fina keramika in kamnita 
dekoracija) Estetski zaključki visoke kakovosti se lahko izberejo za oblaganje roba 
in zgornjega dela sten. 
Rešitve RenovAction segajo od tradicionalnih struktur s skimmerjem, do preliva v 
vseh različnih oblikah. V istem projektu je mogoče kombinirati različne tipologije.

RAZLIČICE IN IZVEDBE



KERAMIČNI PRELIVNI KANAL

KERAMIČNI SKIMMER

KERAMIČNI 
ZGORNJI ROB

Prelivni kanal je idealna rešitev, ki zagotavlja nenehno kroženje 
vode. Zaključek roba se lahko s tehnologijo RenovAction izvede 
s posebnimi ploščicami iz klinkerja, ki zagotavljajo popoln preliv 
in elegantno obliko bazenske školjke. Namesto tega se lahko 
uporabijo tudi drugi prilagojeni materiali, kot so mozaiki, steklo 
ali naravni kamen.

Za tekmovalne bazene, ki imajo preliv samo na 
daljših stranicah, so predvideni zgornji robovi, ki 
segajo 30 cm nad gladino vode, kot to zahtevajo 
standardi FINA. Tudi v tem primeru se lahko izberejo 
posebni keramični zaključki.

Tehnologija RenovAction predvideva keramične ali steklene 
zaključke tudi v primerih, ko mora biti stena višja od gladine vode. 
Ta vrsta zaključka obogati zgornji del stene bazena in poenostavi 
njeno čiščenje.



SISTEMI,
REŠITVE,
OPREMA

Prenavljanje s tehnologijo RenovAction zagotavlja milimetrsko 
natančnost, ki je temeljnega pomena pri gradnji tekmovalnih in 
vadbenih bazenov. Zato je plavalna federacija izbrala tehnologijo 
RenovAction za nekatera najprestižnejša tekmovanja na svetovni 
ravni, na primer olimpijske igre v Pekingu leta 2008.
Za tekmovalne bazene so bili sčasoma razviti posebni sistemi in oprema, 
ki omogočajo večjo prilagodljivost in uporabnost bazenov v skladu s 
FINA predpisi.



Premično dno omogoča spreminjanje 
globine kadi z namenom omogočanja 
različnih dejavnosti. Tehnologije, ki 
se lahko uporabljajo z RenovAction, 
so različne; od premičnega dna z 
mehanskim sistemom premikanja, ki je 
vgrajen v strukturo bazenske školjke, 
do plavajočega dna, ki se premika s 
sistemom kablov in je pritrjeno na 
bazensko dno. 

Premično dno

Z varnostno zračno blazino postane 
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 vrste 
šobic na dnu bazena.

Zračna blazina

Po standardih FINA mora biti zgornji 
rob tekmovalnih bazenov s prelivom na 
krajših stranicah visok 30 cm nad gladino 
vode. S tem namenom smo razvili 
premični zgornji rob iz nerjavnega jekla 
in/ali umetnih materialov, oblečen z 
mrežo iz nedrsečega ABS-a. Zgornji rob 
omogoča preliv na stranicah, kjer je 
nameščen, in zagotavlja idealno podporo 
za elektronske plošče za merjenje časa, 
za štartne bloke in za sidra plavajočih 
prog.

Premični zgornji 
rob

Premičen most omogoča hkratno 
izvajanje različnih dejavnosti v istem 
bazenu. Struktura, sestavljena iz 
kvadratnih profilov iz nerjavnega jekla, 
poteka prek bazenske školjke po tirnici, 
vloženi v zunanji tlak. Gibanje poteka 
z dvema patentiranima vztrajnikoma iz 
nerjavnega jekla (patent družbe Piscine 
Castiglione), ki sta postavljena na 
skrajnih točkah mostu in sta povezana 
na sistem drsenja prek reduktorja z 
dvojno verigo.

Premičen most



 

1. FAZA

1. FAZA 2. FAZA

CHALLENGE 
STADIUM, PERTH

TEKMOVALNI BAZEN 
Z 10 PROGAMI
Bazen meri 51 x 25 x 2 m. Sprva je meril 50 m, 
nato pa je bil podaljšan za vključitev premičnega 
mosta: podrta je bila ena cela stena, ki so jo 
zamenjali s paneli Myrtha. Bazen ima tri stranice 
s prelivom in eno krajšo stranico s tekmovalnim 
robom, obloženim s ploščicami. Ima premično 
steno, varnostno stopničko, 8 vgrajenih stopnic, 
štartne bloke, proge, označene z mozaikom, 
izvedene s ploščicami iz keramike na dnu in z 
novim plastičnim materialom na stenah. 

Challenge Stadium je edini plavalni center 
na svetu, ki je gostil dve svetovni prvenstvi 
v plavanju FINA, in sicer leta 1991 in 1998. 
V centru je že bil 33-metrski bazen zgrajen 
z tehnologijo Myrtha  leta 1996, uporabil 
pa se je za tekmovanja v vaterpolu na 

PROJEKT

OGREVANI BAZEN Z 8 PROGAMI
Meri 50 x 21 m, globina pa se spreminja 
od 2 do 3 m. Bazen ima na daljših stranicah 
preliv, zgornji tekmovalni rob pa je na krajših 
stranicah oblečen s ploščicami. Ima izbočeno 
varnostno stopničko, 4 vgrajene stopnice, 
štartne bloke, proge, označene s keramičnim 
mozaikom na dnu in z novim plastičnim 
materialom na stenah.

CASE HISTORIES
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2. FAZA 3. FAZA 4. FAZA 5. FAZA

3. FAZA 4. FAZA 5. FAZA

PROJEKT
svetovnem prvenstvu leta 1998. Leta 2007 je uprava 
sklenila, da bo RenovAction tehnologiji zaupala prenovo 
dveh zunanjih 50-metrskih bazenov za svetovno 
veteransko plavalno prvenstvo FINA leta 2008.
Primerjalna študija (na voljo na zahtevo) o bazenih 
centra Challenge je namreč pokazala, da je 

Prenovitvena dela na bazenih so se začela septembra 2007 
in zaključila v nekaj tednih: oktobra je bil 50-metrski bazen 
z 8 progami pripravljen za športne dejavnosti, decembra 
pa so bila zaključena tudi dela na 50-metrskem bazenu z 
10 progami, ki so se začela ob koncu oktobra. 

REALIZACIJA

6. FAZA

vzdrževanje betonskega bazena precej kompleksnejše 
in dražje od bazena Myrtha. Bazen Myrtha, ki je bil 
zgrajen leta 1996, ni do leta 2003 zahteval nobenega 
vzdrževalnega dela, v 50-metrskih betonskih bazenih 
pa je bilo treba po samo 9 letih po izgradnji popolnoma 
zamenjati vse ploščice. 



1. FAZA

PROJEKT
Stadion Ying Tung Natatorium, ki leži v olimpijskem športnem središču, je bil 
eden od glavnih sestavin projekta za obnovo športnih struktur za olimpijske igre v 
Pekingu leta 2008. Stadion Natatorium in njegovi bazeni so bili očitno zastareli in 
zelo iztrošeni. Prvotni bazen je bil zgrajen ob koncu osemdesetih let in je gostil že 
azijske igre leta 1990. 
Zaradi razpok in pogrezanja bazenske strukture že dolgo ni več ustrezal tekmovalnim 
standardom. 
Popolna zamenjava bazenske školjke za olimpijske igre 2008 bi zahtevala preveč 
časa in denarja. Ohranitev strukture tako, da bi jo okrepili in prenovili, pa ne bi 
zagotavljala trajnega rezultata. 
Olimpijski odbor in odgovorni za projekt so se odločili za RenovAction. Prenova 
bazenske školjke je z RenovAction zahtevala minimalne posege na stari strukturi ter 
je prihranila precej časa in denarja.

2. FAZA

PEKING, 
OLIMPIJSKE IGRE 2008

CASE HISTORIES
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3. FAZA 4. FAZA 5. FAZA

6. FAZA 7. FAZA

Nekaj mesecev po začetku del, septembra 2007, je 
bil bazen na stadionu Ying Tung Natatorium odprt za 
svetovno prvenstvo v modernem pentatlonu. Bil je 
pripravljen na tekmovanja v vaterpolu in modernem 
pentatlonu za olimpijske igre leta 2008. Bazen meri 

50 x 25 x 3 m, ima keramičen preliv na štirih stranicah 
ter premične zgornje robove, štartne bloke, 6 velikih 
podvodnih oken, štiri vgrajene stopnice in proge, 
označene z mozaikom. 

IZVEDBA



1. FAZA

PLAVALNO 
SREDIŠČE BIRRONG

PROJEKT
Plavalno središče Birrong je eno od najpomembnejših in najbolj priljubljenih plavalnih 
središč na območju Sydneyja. Središče ima dva bazena, zunanji 50-metrski, ki je bil 
leta 2007 popolnoma prenovljen s tehnologijo RenovAction, in notranji 25-metrski. 
Oba se ogrevata na 26 °C in sta namenjena različnim vodnim dejavnostim. 
Zunanji 50-metrski bazen iz armiranega betona in oblečen v ploščice je bil že dolgo 
neuporaben: splošno stanje bazenske školjke, puščanje iz cevi in na spojih, neprimeren 
prelivni kanal ter okvarjena razsvetljava, so zahtevali odločen prenovitveni poseg. 
Predelava bazenske školjke je bila v celoti  zaupana tehnologijam družbe Piscine 
Castiglione, ki je izbrala kombinacijo tehnologij Myrtha in RenovAction. Pri predelavi 
bazenske školjke se je naročnik odločil, da bo zmanjšal skupno širino in pridobil prostor 
ob stranskih stranicah, kjer bi dobil dostop za invalide. Ta rešitev je omogočila tudi 
namestitev novega cevnega razvoda in šob Strahlenturbulenz. Izvedba novega sistema 
kroženja vode in razsvetljave. 

2. FAZA

CASE HISTORIES

3
50-metrski zunanji bazen plavalnega središča Birrong 
pred predelavo z RenovAction

Potrebni sestavni deli za prenovo se namestijo v bazensko 
školjko, da jih bodo med delom lažje premikali.



Bazen meri 50 x 21 x 3 m, ima keramičen preliv na dveh daljših stranicah ter tekmovalni zgornji rob na krajših stranicah, 
obložen s keramičnimi ploščicami, pet vgrajenih stopnic, klančino za invalide in označbe z mozaikom na dnu.

3. FAZA 4. FAZA 5. FAZA

6. FAZA 7. FAZA

Širino bazenske školjke bodo zmanjšali s posegom na eni 
od daljših stranic. Paneli v tem primeru niso pritrjeni 
neposredno na steno, ampak se namestijo vzdolž stene na 
nosilec, postavljen v notranjost bazena. Nova stranica iz 
plošč RenovAction se pritrdi na betonsko stranico s sistemom 
vzdolžnih jeklenih tramov.

Ko so paneli položeni, se namesti prelivni kanal. Nadaljuje se nameščanje panelov neposredno na druge tri 
stene. Med paneli in betonsko steno se položijo plošče iz 
posebnega izolacijskega materiala. 

Talna obloga in polaganje označb za proge iz mozaika. REALIZACIJA



PROJEKT
Občinski bazen Kremlin-Bicêtre, pomembno središče, ki leži le nekaj kilometrov 
od Pariza, je bil zgrajen sredi šestdesetih let, leta 1999 pa je bil zaradi varnosti 
zaprt. 
Po več kakor 30 letih uporabe so bile njegove strukture in bazeni že preveč 
iztrošeni in zastareli, tako da bi njihova uporaba lahko pomenila tveganje za 
uporabnike. Zaradi novih standardov in novih higienskih in varnostnih predpisov, 
je bilo treba prenoviti celotno središče in njegove športne objekte. Predvsem 
bazen ni več ustrezal zahtevam uporabnikov; ne prebivalcem Kremlin-Bicêtre 
ne tistim iz bližnjih mest di Arcueil in Gentilly.

Po več letih projektov, študij in iskanja subvencij se je leta 2006 končno začelo 
restavriranje središča. Obnovitvena dela na bazenu pa so se začela šele nekaj 
mesecev pred odprtjem središča, novembra 2008.

IZVEDBA
Bazen, prenovljen s tehnologijo RenovAction, meri 50 x 20 m in ima spremenljivo 
globino od 0,80 m do 4,20 m na delu, ki je namenjen skokom. Bazen ima tudi 
nov sistem premičnega dna, pritrjenega na steno, tako imenovani „aileron mobile“ 
(premično krilo), ki se ločuje na module, namenjene različnim dejavnostim. 

Projekt zdaj izpolnjuje zahteve različnih plavalnih šol in športnih društev: 
zagotavlja zanimive in raznovrstne dejavnosti in storitve ter gosti različna plavalna 
tekmovanja. Sprejme lahko več kot 600 gledalcev. 

CENTRE NAUTIQUE LE 
KREMLIN-BICETRE 

CASE HISTORIES
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Myrtha Pools - A&T Europe Spa
via Solferino, 27 - C.P. 7
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T +39 0376 94261
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