
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 Преди да напълните езерото с вода трябва 
да изправите мембраната, така че да следва 
контурите на дупката. Напълнете достатъчно 
вода, за да се запълни дъното и внимателно 
стъпвайте жърху мембраната на дъното и на 
ръбовете на всички терасни нива. Това ви 
гарантира достатъчно материал, за да 
запълните цялата дупка.Трябва да имате поне 
15см застъпване върху най-горния ръб.Върху 
мембраната можете да сложите тежки и обли 
камъни без остри ръбове.Те бързо ще се 
превърнат в една неразделна част от средата 
на вашето езеро и ще придържат мембраната 
долу. 
 

1 Градинското езеро,трябва да бъде 
поставено на слънчево и открито място.Това 
позволява на растенията да се развиват и 
дава идеални условия за живот на риби, жаби 
и др.животни.Трябва да се отбележи,че 
листопадът на дървета и храсти може да 
попречи на биологичната среда на езерото. 

2 Дъното на езерото трябва да бъде 
хоризонтално. Изкопайте дупката на няколко 
нива,примерно най-дълбокото място да бъде 
60-90см с терасовиден наклон от около 10-
20см и 30-50см. 
 

3 След като сте изкопали дупката, уверете се 
че ръбът на езерото е на едно ниво.Можете да 
проверите това като използвате дървена 
летва и нивелир. 

4 Дъното на езерото трябва да бъде 
засипано със слой фин пясък преди Monarflex 
Pondliner да бъде инсталиран. Това е важно,  
за да се предотврати повреждането на 
мембраната от остри скали под действие на 
водния напор. 
 

6 Когато мембраната е поствена 
правилно,можете да напълните езерото с 
вода. Водата трябва да бъде с подходящата  
алкалност. Това може да постигнете  като 
поставите парчета торфена почва, която 
неутрализира калциевото съдържание на 
водата и по този начин намалява развитието 
на водорасли.. 
 

7 След като напълните езерото с вода, 
горният ръб трябва да бъде добре нагласен. 
Излишният материал от мембраната се 
изрязва след като сте се уверили, че има поне 
15см застъпване. Сега можете вече да 
поставите декоративни камъни, трева и 
растения около ръба. Може да поставите 
също подводни растения във езерото. 

8 Отглеждането на риби в езерото може да 
бъде страхотно преживяване, особено за 
вашите деца. Рибата живее добре в езера с 
ниско ниво на водата, което я прави видима за 
хората. Ако отглеждате риба във вашето 
езеро целогодишно, трябва да сте сигурни, че 
няма опасност от заледяване на водата. 


