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Etap 1
Szalujemy wylewkę betonową, grubość wylewki 15-20 cm przezbrojona siatką/zbrojeniem rozproszonym/drutami ocynkowanymi.

Musimy pamiętać o prawidłowym poziomie wylewki od tego będzie zależeć poziom lustra wody w naszym oczku wodnym.

Poziomowanie wylewki jest niezmiernie ważną kwesti
 dla estetyki całej fontanny oraz jej efektu.



Etap 2
Rozprowadzamy kable od oświetlenia/pomp/filtrów w peszlach.

Wszystkie przewody wyprowadzamy w jednym dogodnym miejscu wylewki i podłączamy w skrzynce centralnego sterowania fontanną.



Etap 3
Przygotowanie otworów odpływowych dla łatwiejszego spuszczania wody z oczka wodnego,

musimy pamiętać o zachowaniu spadków i drożności całej instalacji. 

Przy zalewaniu betonem trzeba zachować ostrożność
aby nie zmiażdżyć peszli z przewodami oraz rur odpływowych nie zalać cementem.

Zalecamy zamawiać beton przynajmniej C30. 



Etap 4
Gładzenie i poziomowanie świeżo wylanego betonu. 

Wylewkę po 4-5 dobach zabezpieczamy
gruntem/lakierem/folią w płynie.

Pamiętamy aby świeżej wylewki nie przesuszyć, w upalne dni najlepieJ
 nakryć ją folią i co mniej więcej godzinę dokładnie zwilżać przez co najmniej 3 doby.



Etap 5 
Instalacja fontanny w centralnym miejscu wylewki z przewodem zasilającym pompę/oświetlenie wyprowadzonym centralnie w "nodze" fontanny.

Poziomowanie każdego elementu oczka oraz
bardzo dokładne klejenie zaprawą klejową mrozoodporną

lub klejem epoksydowym.

Wszystkie elementy oczka rozkładamy najpierw "na sucho"
w celu spasowania ich do siebie.

Ewentualne docięcia lub szlifowanie wykonujemy tarczami diamentowymi.



Etap 5 ciąg dalszy 
Precyzyjne poziomowanie dolnych elementów oczka jest ważne dla poprawnego pasowania kolejnych górnych elementów.





Etap 6
Dokładne zbieranie nadwyżek świeżego kleju robimy na bieżąco, aby nie zasechł i nie pobrudził nam zewnętrznych ścianek oczka/fontanny.

Zbieramy nadwyżki świeżego kleju na bieżąco podczas montażu. 
Szczelne i dokładne wypełnienie klejem gwarantuje szczelność oczka.

Pamiętamy o poziomowaniu każdego elementu fontanny i oczka jaki kleimy. 



Etap 7
Instalujemy skrzynkę rozdzielczą, za pomocą której możemy sterować oświetleniem/pompami fontanny.

Montaż instalacji elektrycznej w skrzynce rozdzielczej. Fugowanie wszelkich szczelin i styków
elementów fontanny/oczka wodnego.



Etap 8
Fugowanie szczelin i miejsc styku elementów fontanny/oczka. 

Instalacja oświetlenia do podłoża wylewki oczka wodnego. 



Etap 9
Okopujemy całą wylewkę dookoła, aby móc łatwo zdemontować szalunek.



Etap 10
Demontaż szalunku wylewki betonowej.



Etap 11
Ostatnie prace porządkowe wokół oczka wodnego oraz instalacja zdalnego sterowania

oświetleniem/ pompą fontanny, zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej bezpiecznikiem różnicowym. 



Etap 12
Ostatnie prace wykończeniowe nad estetyką montażu i efektem wizualnym całej fontanny z oczkiem wodnym.

Miejsca gdzie musieliśmy zetrzeć nadmiar
kleju papierem ściernym możemy

w łatwy sposób odświeżyć nanosząc pigment
i lakier zgodny z kolorem

fontanny, który można w każdej ilości
zamówić u sprzedawcy.

Instalację obsługi inteligentnej lub systemów automatycznego dopełniania
wody najlepiej zlecić firmą mającym doświadczenie w tego typu instalacjach.



Etap 13 
Ostatnie prace wykończeniowe wokół fontanny. Rozkładamy trawę w rolkach, dokładnie czyścimy wnętrze oczka

oraz fontanny z wszelkich pyłów/zabrudzeń/śmieci. 

Fontannę napełniamy wodą
oraz oczko wodne do 3/4 wysokości obrzeża. 

Ostatnie prace wykończeniowe przed rozwijaniem trawy. 


