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Ми раді вітати Вас на сторінках нашого каталогу, де представлена продукція з 
архітектурного бетону компанії ROCKSIDE™. Різноманіття форм фонтанів, скульптур та 
декоративних елементів, все це необхідно для створення оригінального дизайну Вашої 
ділянки. Адже дизайн заднього двору будинку, саду або парку не може обмежуватися лише 
озелененням.

Дивлячись на обрану місію нашої компанії «Завжди більше» ми стали на шлях “кайдзен”, 
який має на увазі постійний розвиток та вдосконалення. І цим зумовлене наше постійне 
прагнення до покращення якості обслуговування наших клієнтів, якості наших виробів 
та умов праці наших працівників. Ми віримо в те, що зміни треба починати з себе, і якщо 
ти удосконалюєш себе з середини, тоді й твій продукт стає кращє, бо саме він є тією 
вишенькою на торті, заради якої ти працюєш і розвиваєшся.

Цей каталог - презентація нашої продукції, яка може задовольнити високі стандарти та 
вимоги кожного клієнта.

Наша мета - дати можливість кожному жителю нашої країни, упорядкувати свій двір, 
прикрасити територію навколо будинку, милуватися чарівними видами парків міст та 
областей. Створена своїми руками краса, що нас оточує, завжди надихає на нові проєкт.

Вироби з бетону практично не мають конкурентів. Бетонний декор, виготовлений з якісної 
суміші та додатково посилений армуванням, практично “вічний”. Ці вироби є індивідуальним 
рішенням для будь-якої території чи ландшафту. Вони прослужать довгі роки та не 
зажадають особливих умов для безпечної експлуатації.

Наша компанія прагне, щоб те нове, що Ви отримуєте – було лише найкраще! Для цього в 
нашій команді працюють майстри, гаряче віддані своїй справі, які з любов’ю ставляться до 
того продукту який створюють. 

Компанія ROCKSIDE™ бере учать у благоустрої різних об’єктів інфраструктури по всій 
території України. На основі якісного продукту, ми будуємо партнерство, що перевірене 
часом та досвідом.



 

	 Компанія	ROCKSIDE™	є	однією	з	провідних	компаній	з	виробництва	
виробів	з	архітектурного	бетону.	Наш	успішний	досвід	на	ринку	говорить	
про	те,	що	ми	йдемо	правильним	шляхом	і	допомагаємо	клієнтам	у	вирі-
шенні	їх	цілей	і	завдань.
	 Компанія	має	повний	цикл	виробництва	садових	фонтанів,	сучасний	
виробничим	комплекс	для	роботи	з	бетоном,	де	за	індивідуальними	зраз-
ками,	ескізами	та	фото	можна	створити	будь-який	виріб.

Найкраща якість за доступною ціною

Моделювання Створення 
форми

Виготовлення 
виробу 

Індивідуальне 
фарбування

Монтаж та запуск
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Палітра	кольорів
Компанія ROCKSIDE™ прагне задовольнити найвибагливіші ідеї і пропонує широку 
палітру кольорів, яка підійде під стиль і смак кожного клієнта.

Базове фарбування

Серія "Метали"

Серія “Художне фарбування”

База

Бронза

Мідь Римське	золото Срібло Золото Червоне	золото

ФелічітаОливка	

ЛимонЧервоний	гранітСірий	гранітГрафіт Жовтий	графіт

Антична	бронза

Коричнева	база Світла	база Сіра	база Біла	база

Зображення	та	колір	товару	можуть	відрізнятися	від	оригіналу	
продукції,	в	залежності	від	налаштувань	вашого	монітора,	а	також	

умов	освітлення	при	зйомці.
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САДОВИЙ ФОНТАН
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРИ ВИБОРІ БЕТОННОГО ФОНТАНУ?

З давніх часів, вода має таємничу і привабливу 
силу. Ніжний звук струмуючих водяних каскадів 
дарує гарний настрій і душевну рівновагу. Історія 
фонтанів пов’язана з бажанням людини до спокою 
та умиротворення. 

Сьогодні важко когось здивувати пишною 
клумбою, альтанкою чи ажурним гамаком.   Якщо 
власник прагне створити поруч з будинком 
комфортну ділянку, він обов'язково пригадає 
фонтан, як об’єкт з наступними перевагами:

ЕСТЕТИКА
Фонтан є головним елементом території, надає їй 
закінчений і привабливий вигляд.

ГАРМОНІЯ
Струмені води надають заспокійливу дію, і він стає 
джерелом позитивних емоцій і улюбленим місцем 
відпочинку сім’ї та гостей. Навколо відкритої води 
зволожується повітря, що приносить користь не 
тільки людям, а й рослинам.

НЕСКЛАДНИЙ ДОГЛЯД
Час від часу знадобиться перевірка справності 
труб; чашу і скульптурну композицію чистять по 
мірі забруднення.

ДОВГИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
Завдяки характеристикам бетону ця садова 
прикраса буде бездоганно функціонувати 
протягом багатьох років.
Бетонні фонтани компанії ROCKSIDE™ вражають 
різноманітністю форм і розмірів. Вони є частиною 
безлічі елементів, що поєднують технологічні 
прийоми з кращими традиціями скульптури.  

До складу цього ландшафтного елементу входять 
наступні компоненти:
 • Чаша-резервуар, в яку збирається вода.
 • Скульптура, яка відіграє основну 
декоративну роль.
 • Електропомпа. Служить для подачі води; 
технічні характеристики пристрою визначають 
висоту струменя.
 • Форсунка (одна або декілька). 
Розпилювач-насадка, який може управлятися 
механічно або електромагнітним клапаном. Він 
є важливим елементом, що впливає на напрям і 
ширину водяних струменів.

 Конструктивно виділяють кілька типів 
виробів для заміської ділянки:
 • З одною чашею.
 • З переливом у вигляді каскаду 
(використовується дві або більше чаші).
 • Одно-або багатоярусні моделі з 
басейном, струмені в яких відрізняються 
формою і висотою.
      Щоб робота пристрою була більш 
оригінальною і виразною, можна комбінувати 
кілька ефектів, поєднуючи різні розпилювачі та 
різнокольорові світлодіодні лампи.

НЮАНСИ ВИБОРУ ФОНТАНУ

Наша компанія пропонує повний монтаж 
фонтану з бетону (під ключ), до якого включаються 
такі роботи.
• Обирається місце, заливається бетонна основа 

відповідного діаметру і товщини; проводиться 
армування. (1)

• Проектується система подачі води, 
визначається оптимальна висота струменя і 
необхідна кількість розпилюючих насадок. (2)

• Закладаються комунікації,  проводиться 
електрокабель. (3)

• Встановлюється борт. Як правило, це складова 
конструкція, частини якої утворюють чашу. 
Елементи борту стикуються і склеюються (при 
необхідності підганяються). 

• У місцях стикування і прилягання деталей 
проводиться гідроізоляція, монтується 
скульптура. (4-6)

Якщо передбачено проєктом, дно 
викладається мозаїкою. За бажанням замовника 
встановлюється діодне підводне освітлення. 
Для управління помпою і підсвічуванням можна 
використовувати пульт дистанційного керування.

При	 виборі	 фонтану	 з	 архітектурного	
бетону	 необхідно	 звертати	 увагу	 на	 такі	
фактори:
 

РОЗМІР
Звичайно, розмір повинен бути пропорційний 
місцю, де планується установка. Велика 
конструкція на скромній галявині буде 
виглядати безглуздо.

МІСЦЕ
Для фонтану необхідно виділити рівний, без 
ухилу, майданчик. Також не варто забувати, 
що не всі рослини люблять надлишок води. 
Щоб не зіпсувати клумбу зайвою вогкістю 
і постійними бризками, подумайте про 
взаємне розташування клумб, кущів і фонтану 
заздалегідь.

СКУЛЬПТУРА
Вона є сюжетним центром композиції; її 
можна вибрати по каталогу або замовити за 
індивідуальним ескізом. Популярні як ярусні 
конструкції, так і різноманітні сюжетні фігури.

КОЛІР
Улюбленими відтінками для моделей в 
класичному стилі є чорно-білий і золотий 
колір, а також бронза, звичайна й антична 
(з патиною). У роботі використовуються 
ґрунтовки глибокого проникнення і фарби з 
гідрофобними властивостями. Ці покриття 
надовго зберігають первинний вигляд бетонної 
поверхні.

УСТАТКУВАННЯ
Підбирається індивідуально і включає в себе 
помпу та комплект розбризкуючих насадок, 
додатково - підводне освітлення. 

ВСТАНОВЛЕННЯ
До процесу установки фонтану потрібно 
підійти відповідально, тому що від правильного 
монтажу залежить термін служби фонтану.

1 2 3 4 5 6
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арт.02 | 1436 кг
Стела: 2.25 х 1.28 (м);
------
1. Лілія/Хлопчик з рибою/голуби.
2. Чаша №1 (мала) 
3. Чаша №2 
4. Чаша №3
5. Тумба мала
6. Чаша №4
7. Тумба «Перлина»

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.04 | 3620 кг
Стела: 2.8 x 1.5 (м)
------
1. Лілія 
2. Чаша №1 (мала) 
3. Cтійка №1 
4. Чаша №2 
5. Ніжка Льви (Cтійка №2) 
6. Насосна станція (віденський) 
7. Чаша №3 (велика) 
8. Cтійка №3

Басейн: 3 x 4.2 (м)

арт.03 | 848 кг
Розміри: 2.8 x 1.5 (м)
------
1. Лілія 
2. Чаша №1 (мала) 
3. Cтійка №1 
4. Чаша №2 
5. Ніжка Льви (Cтійка №2) 
6. Насосна станція (віденський) 
7. Чаша №3 (велика) 
8. Cтійка №3

арт.01 | 533 кг
Розміри: 2.25 x 1.3 (м);
------
1. Лілія/Хлопчик з рибою/голуби.
2. Чаша №1 (мала) 
3. Чаша №2 
4. Чаша №3
5. Тумба мала
6. Чаша №4
7. Тумба “Перлина”

За бажанням замовника є альтернативна 
версія верхівки
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арт.06 | 3441 кг
Стела: 2.6 x 1.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Насосна станція (віденський) 
3. Чаша №3 (велика) 
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

Басейн: 3 x 4.2 (м)

арт.08 | 1005 кг
Стела: 1.5 x 0.3 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Насосна станція (віденський) 

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.07 | 3336 кг
Стела: 1.3 x 1.5 (м)
------
1. Чаша №3 (велика) 
2. Cтійка №3 (велика) з кришкою

Басейн: 3 x 4.2 (м)

арт.05 | 3308 кг
Стела: 2.25 х 1.28 (м)
------
1. Лілія/Хлопчик з рибою/
голуби.
2. Чаша №1 (мала) 
3. Чаша №2 
4. Чаша №3
5. Тумба мала
6. Чаша №4
7. Тумба «Перлина»

Басейн: 3 x 4.2 (м)
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арт.09 | 1171 кг
Стела: 2 х 1 (м)
------
1. Дівчина на камені
2. Чаша №2 
3. Чаша №3 
4. Ніжка «Чайний стіл» 

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.11 | 1284 кг
Стела: 2 х 0.9 (м)
------
1. Лілія.
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Ніжка Льви
5. Насосна станція (віденський)
6. Чаша №2
7. Тумба «Перлина»

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.12 | 292 кг
Розміри: 1.7 x 0.9 (м)
------
1. Лілія.
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5.Чаша №2
6.Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.13 | 1192 кг
Стела: 1.7 x 0.9 (м)
------
1. Лілія.
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №2
6. Cтійка №3 (велика) з кришкою

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)арт.10 | 1060 кг
Стела: 2.2 x 1 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Чаша №2 
3. Насосна станція (віденський)

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

TMTM
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арт.14 | 865 кг
Розміри: 3.1 x 1.5 (м)
------
1. Хлопчик з глечиком
2. Чаша №1 (мала)
3. Чаша №2
4. Чаша №3
5. Ніжка «Чайний стіл»
6. Насосна станція (віденський)
7. Чаша №3 (велика)
8. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.16 | 669 кг
Розміри: 2.6 x 1.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.18 | 441 кг
Розміри: 2.25 x 1.3 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №4
4. Ніжка «Бароко»

арт.19 | 692 кг
Розміри: 1.7 x 1.5 (м)
------
1. Хлопчик з чашею
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.17 | 518 кг
Розміри: 2.5 x 1.3 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Чаша №3
3. Тумба «Перлина» мала
4. Чаша №4
5. Тумба «Перлина»

арт.15 | 875 кг
Розміри: 3.35 x 1.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Чаша №2
3. Ніжка Льви (Cтійка №2)
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №3 (велика)
6. Cтійка №3 (велика)  з кришкою

TMTM
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арт.20 | 268 кг
Розміри: 1.6 x 0.9 (м)
------
1. Хлопчик з рибою
2. Чаша №1 (мала)
3. Чаша №2
4. Cтійка «Жаби» (насосна)
5. Ніжка чайний стіл 

арт.21 | 456 кг
Розміри: 1.5 x 1.3 (м)
------
1. Хлопчик з рибою
2. Чаша №3
3. Тумба «Перлина» мала
4. Чаша №4
5. Тумба «Перлина»

арт.22 | 734 кг
Розміри: 2.75 x 1.5 (м)
------
1. Русалки
2. Насосна станція «Русалки»
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.23 | 3506 кг
Стела: 2.75 x 1.5 (м)
------
1. Русалки
2. Насосна станція «Русалки»
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

Басейн: 3 x 4.2 (м)

арт.24 | 1070 кг
Стела 2.15 x 0.6 (м)
------
1. Русалки
2. Насосна станція «Русалки»

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.25 | 2942 кг
Стела: 2.15 x 0.6 (м)
------
1. Русалки
2. Насосна станція «Русалки»

Басейн: 3 x 4.2 (м)

TMTM
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арт.26 | 387 кг
Розміри: 1.5 x 1.3 (м)
------
1. Лілія
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №4
6. Ніжка “Бароко”

арт.28 | 405 кг
Розміри: 1.5 x 0.9 (м)
------
1. Дівчина з глечиком мала
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №2
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.29 | 284 кг
Розміри: 1.4 x 0.9 (м)
------
1. Лілія
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №2
6. Ніжка Льви (Cтійка №2)

арт.31 | 489 кг
Розміри: 1.7 x 1.3 (м)
------
1. Голуби
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Чаша №3
5. Тумба «Перлина» мала
6. Чаша №4
7. Тумба «Перлина»

арт.30 | 315 кг
Розміри: 1.4 x 0.9 (м)
------
1. Лілія
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №2
6. Ніжка «Бароко»

арт.27 | 491 кг
Розміри: 1.8 x 1.3 (м)
------
1. Лілія
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Чаша №3
5. Чаша №4
6. Тумба «Перлина»

TMTM
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арт.32 | 317 кг
Розміри: 1.3 x 1 (м)
------
1. Голуби
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №3
6. Тумба «Перлина»

арт.34 | 306 кг
Розміри: 1.3 x 0.9 (м)
------
1. Голуби
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №2
6. Тумба «Перлина»

арт.35 | 351 кг
Розміри: 1.7 x 1 (м)
------
1. Дівчина на камені
2. Чаша №2
3. Насосна станція (віденський)
4. Ваза «Андромеда»

арт.36 | 326 кг
Розміри: 1.62 x 1 (м)
------
1. Хлопчик з глечиком
2. Чаша №2
3. Насосна станція (віденський)
4. Ваза «Андромеда»

арт.37 | 325 кг
Розміри: 1.8 x 1 (м)
------
1. Дівчина з глечиками
2. Насосна станція (віденський)
3. Ваза «Андромеда»

арт.33 | 385 кг
Розміри: 1.5 x 1.3 (м)
------
1. Голуби
2. Чаша №1 (мала)
3. Cтійка №1
4. Насосна станція (віденський)
5. Чаша №4
6. Ніжка «Бароко»

TMTM
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Фонтани-пристінні

арт.45 | 172 кг
Розміри: 1.5 x 0.77 (м)
------
1. Cтійка №1
2. Чаша мала
3. Cтійка №2 (насосна)
3. Чаша велика
4. Cтійка велика

арт.38 | 201 кг
Розміри: 1.65 x 0.85 (м)
------
1. Верхівка «Жаби»
2. Чаша мала (жаби)
3. Cтійка «Жаби» (насосна)
4. Чаша велика(жаби)
5. Жаби
6. Ніжка чайний стіл

арт.46 | 720 кг
Розміри: 2.8 x 1.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиком №2
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

арт.39 | 132 кг
Розміри: 1.1 x 0.7 (м)
------
1. Глечик
2. Чаша мала
3. Чаша велика
4. Заслінка
5. Тумба «Глечик»

арт.40 | 52 кг
Розміри: 1.1 x 0.46 (м)
------
1. Фонтан пристінний «Лев»

TMTM
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арт.41 | 900 кг
Стела: 1.8 x 2.7 (м)
------
1. Басейн малий з перлинами

арт.42 | 690 кг
Стела: 1.8 x 2.3 (м)
------
1. Басейн малий без перлин

арт.43 | 2772 кг
Стела: 3 х 4.2 (м)
------
1. Басейн великий з перлинами

арт.44 | 2400 кг
Стела: 3 х 3.9 (м)
------
1. Басейн великий без перлин

арт.48 | 1055 кг
Стела: 1.7 x 0.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиком №2
2. Насосна станція (віденський)

Басейн: 1.8 x 2.7 (м)

арт.47 | 3490 кг
Стела: 2.8 x 1.5 (м)
------
1. Дівчина з глечиком №2
2. Насосна станція (віденський)
3. Чаша №3 (велика)
4. Cтійка №3 (велика) з кришкою

Басейн: 3 x 4.2 (м)

TMTM
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Місце встановлення

Встановлення

Циркуляція води

Фонтан	є	головним	елементом	території,	надає	їй	закінчений	і	привабливий	вигляд.	Струмені	
води	надають	заспокійливу	дію,	і	він	стає	джерелом	позитивних	емоцій	і	улюбленим	місцем	
відпочинку	сім’ї	та	гостей.

При	встановленні	водного	об’єкту	слід	враховувати	наступне.

1. Джерело живлення.	Завжди	враховуйте	близькість	до	джерела	живлення,	електричної	
розетки.

2. Рослинність.	Пам’ятайте	про	дерева	та	рослини	біля	місця	встановлення	фонтану,	вони	
можуть	скидати	листя	або	сміття.	Встановлення	фонтану	в	районах	з	великою	рослинністю	
вимагатиме	частішого	очищення	фонтану	та	його	насосу.

3. Діти та домашні тварини.	Врахуйте	місце,	де	можуть	грати	діти	та	домашні	тварини,	
розгляньте	можливість	встановити	декоративні	огорожі,	щоб	утримувати	дітей	та	домашніх	
тварин	від	ігор	чи	пиття	води	з	фонтану.

Встановити	фонтан	може	бути	складно,	якщо	немає	достатнього	досвіду.
Загальні	положення	та	рекомендації	для	встановлення	бетонного	фонтану.

1. Безпека.	Завжди	пам’ятайте	про	безпеку,	встановлюючи	фонтан.	Електрика,	шнури,	кабелі	
живлення,	діти,	домашні	тварини	і	вага	фонтану,	наповненого	водою	-	це	все,	про	що	слід	
подумати,	налаштовуючи	будь-яку	функцію	води.

2. Створіть крапельну петлю.	Щоб	запобігти	втраті	води	або	пошкодженню	електричних	
розеток,	створіть	крапельну	петлю.	

3. Самостійні фонтани.	Щоб	вода	стікала	правильно,	використовуйте	будівельний	рівень.	
Багаторівневі	фонтани	складаються	з	декількох	частин,	які	з’єднуються	між	собою.	
Переконайтесь,	що	ці	частини	з’єднані	рівно.	В	кожну	чашу	налийте	трохи	більше	води,	щоб	
переконатися,	що	вода	стікає	рівномірно	з	усіх	сторін.

4. Настінні фонтани.	Враховуйте	вагу!	Переконайтеся,	що	підвісне	обладнання	та	поверхня	для	
кріплення	можуть	витримати	вагу	наповненого	водою	фонтану.

1. Вода. В	фонтані	може	використовуватися	чиста	водопровідна	вода.
2. Отвори та трубки. Більшість	фонтанів	мають	отвори	та	трубки	всередині	бетонного	виробу,	

які	дозволяють	циркулювати	воді	через	фонтан	і	назад	до	насоса.	Не	закорковувати	і	не	
герметизуйте	ці	отвори.

3. Повністю занурений насос. Якщо	в	вашому	фонтані	встановлений	дренажний	насос,	
переконайтесь,	що	він	постійно	занурений	у	воду,	щоб	уникнути	його	пошкодження.	

4. Трубки.	У	більшості	фонтанів	трубки	вбудовані	безпосередньо	у	бетонну	конструкцію.	Не	
від’єднуйте	їх,	бо	це	може	остаточно	пошкодити	фонтан.
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Загальні рекомендації
 по використанню і догляду

Інформація в даному посібнику охоплює основні нюанси при 
експлуатації фонтану.

З приводу питань звертайтесь до наших менеджерів.

TMTM



Освітлення фонтану

Догляд

Догляд за насосом 

Якщо	у	Вашому	фонтані	є	освітлення,	переконайтеся,	що	ви	розумієте,	як	воно	працює.	
Компоненти	освітлення	всередині	фонтану	(фонарі,	кабелі,	штикові	з’єднувачі,	з’єднувачі	
роз’ємів	живлення),	якщо	вони	правильно	підключені,	витримують	контакт	з	водою.	
Більшість	ламп	можна	замінити.

Зовнішні	фонтани	слід	прибирати	кожні	4	-	6	тижнів,	щоб	підтримувати	їх	в	ідеальному	стані.	
Використовуйте	лише	засоби	призначені	для	догляду	за	фонтанами.
Регулярний	догляд	за	фонтаном	допоможе	забезпечити	чисту	воду,	неушкоджений	насос	та	
запобігти	утворенню	водоростей	та	нальоту.

• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АПАРАТИ З ВИСОКИМ ТИСКОМ ВОДИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ФОНТАНУ
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДБІЛЮВАЧІ

1. Фонтан.	Відключіть	фонтан	від	мережі,	злийте	воду	та	вийміть	насос.	Промийте	фонтан	
чистою	водою,	м’якою	губкою	з	милом.	Якщо	Ви	віддаєте	перевагу	миючим	засобам,	
призначеним	для	фонтанів,	переконайтесь,	що	вони	сумісні	з	матеріалом	та	обробкою	
фонтану.	Переконайтеся,	що	все	мило	або	очищувач	ретельно	змилися	з	фонтану.

Насос	-	це	душа	фонтану,	яка	потребує	належного	обслуговування.	Добре	доглянутий	насос	
може	прослужити	кілька	років.	Замінюючи	насос,	зверніться	до	постачальника	фонтану,	щоб	
знайти	сумісну	заміну.

1. Догляд. У	фонтанах	використовують	2	види	насосів.	Це:
• Сухий	–	поверхневий;
• Мокрий	–	дренажний.

Якщо	у	Вашому	фонтані	використовується	дренажний	насос,	переконайтеся,	що	під	час	
експлуатації	він	повністю	занурений	у	воду.

2. Насос. Завжди	відключайте	насос	від	джерела	живлення	перед	чищенням.	Використовуйте	
невелику	губку	з	м’якою	щетиною	та	проточну	воду	для	видалення	нальоту	та	сміття.

3. Рівень води. Постійно	перевіряйте	рівень	води,	оскільки	вода	може	з	часом	випаровуватися,	
і	періодично	міняйте	воду,	щоб	уникнути	накопичення	білого	нальоту,	бактерій	та	водоростей.

4. Контроль за водоростями та нальотом.	Через	випаровування	води	на	фонтані	можна	
побачити	залишки	білого	кольору	від	мінералів.	Використовуйте	спеціальні	миючі	засоби	
для	боротьби	з	водоростями	та	нальотом.

Зимовий догляд та зберігання
Зовнішні	фонтани	не	призначені	для	використання	при	низьких	температурах.	Підготовка	

вуличного	фонтану	до	зими	-	відмінний	спосіб	продовжити	термін	служби	водної	споруди.	
Замерзла	вода	розширюється	на	молекулярному	рівні,	і	виріб	може	тріснути.	Можна	серйозно	
пошкодити	помпу	і	трубопроводи,	якщо	не	готувати	вуличний	фонтан	до	зими.	Вживайте	
належних	запобіжних	заходів	і	дотримуйтесь	порад	щодо	догляду	та	зберігання	фонтану	
взимку.

1. Видалити воду.	Перший	крок	до	будь-якої	підготовки	до	зими	-	це	злити	всю	воду	з	фонтану.	
Це	також	стосується	трубопроводів	і	помпи.	Перш	ніж	температура	впаде	до	нуля,	фонтан	
повинен	бути	сухим.	Якщо	Ви	хочете	бути	впевненими,	що	фонтан	не	матиме	тріщин	від	
замерзлої	води,	його	необхідно	двічі	перевірити,	оскільки	вода	часто	може	залишатися	
непоміченою.	

2. Насос.	Можна	зняти	насос	з	фонтану.	Це	відмінний	варіант,	який	дозволить	ретельно	
очистити	помпу,	щоб	забезпечити	її	безперебійну	роботу.	Очищення	водяного	насоса	може	
допомогти	зменшити	кількість	водоростей	та	іншого	сміття,	які	створюють	засмічення	і	
випалюють	двигун	помпи.	Помпу	слід	зберігати	в	приміщенні	після	повного	очищення	і	
видалення	всієї	води.	

3. Накриття. Накриття	фонтану	буде	кращим	варіантом	для	зимування.	Після	того	як	злили	
воду	та	зняли	насос,	рекомендується	накрити	фонтан	наметом,	щоб	опади	в	виді	дощу	
та	снігу	не	потрапляли	на	нього,	бо	в	морозну	погоду	це	може	призвести	до	замерзання	
водоутворень	та	псування	виробу.

33 | rockside.ua | 34

TMTM



TM


