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Fontanny pływające w ogrodzie- poradnik

Poniższy bardzo krótki poradnik ma za zadanie wyjaśnić ci podstawowe zasady

doboru fontanny pływającej dla twojego ogrodu. Planując fontannę pływającą w

ogrodzie należy wybrać miejsce osłonięte od wiatru. Jeśli fontannę zamierzamy

umieścić w stałym, całorocznym zbiorniku, powinien on nie znajdować się

bezpośrednio pod drzewami tracącymi liście jesienią.

Fontanny pływające ogrodowe mogą być:

-częściami ogrodów wodnych

-fontannami pływającymi

-fontannami z obiegiem zamkniętym

Instalacje wodne na ogrodach dzielą się na

projekty dekoracyjne oraz

ogrody wodne.

Rozróżnienie polega na tym że ogród wodny zawiera żywe formy, podczas gdy

instalacja dekoracyjna (zwykle obejmująca wodospady) ich nie zawiera.

Ten wybór jest Twoją pierwszą poważną decyzją i musi zostać powzięty przed

kontaktem z projektantem. Ta decyzja winna być powzięta przed rozpoczęciem

szczegółowych działań związanych z zaprojektowaniem takiej instalacji wodnej. Każdy

z tych dwóch typów ma pewne charakterystyki które trzeb uwzględnić.

Cechy instalacji  dekoracyjnej

-formalny lub nieformalny kształt zbiornika w jakim posadowisz fontannę

-odpowiednia głębokość basenu/ zbiornika celem ukrycia pompy lub osobna

podziemna komora pompy.

-może używac automatycznego dopełniania poziomu wody. System taki nie jest
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Galeria zdjęć

-może używac automatycznego dopełniania poziomu wody. System taki nie jest

technicznie skomplikowany. 

-możliwość użycia każdej dyszy współpracującej z rozmiarem i kształetem basenu.

Pamiętaj że w przypadku wiatru część wody z dyszy fontanny moe znaleźć się poza

zbiornikiem, więc musisz dobrać dyszę co do której masz pewnosć że w przypadku

długotrwałego wiatru nie skończy się tak, że cała woda ze zbiornika zostanie

wyrzucona przez dyszę fontanny poa biornik.

-można używać środków glonobójczych

Ogród wodny

Głębokość zbiornika musi odpowiednia dla umieszczenia fontanny pływającej oraz

(niekiedy) nie-zamarznięcia jeśli zimą żyją w nim ogranizmy żywe, lub nie-przegrzania

się w sezonie letnim.

Ogród wodny jest:

-wrażliwy na chlor

-dysze zwiększają odparowywanie

-używaj roślin zamiast chemikaliów dla oczyszczania zbiornika. Rośliny moga działać

tak samo jak chemikalia i również mogą oczyścić wodę.

-potencjalnie skomplikowane �ltry mechaniczne lub biologiczne.

Oferta Eotech Fontanny koncentruje się na fontannach pływających.
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