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A XXI. század emberének életében a munkán és a családon kívül
már fontos szerepet játszik a nyugodt percek és a minőségi élet
élvezete is. Egy esti fürdőzés a medencében vagy kádban, egyedül
vagy társaságban és megszűnik az időérzékünk, megnyugszik
a testünk és a lelkünk. A racionalitás talajáról az érzékek világába
kerülünk, ahol a víz simogató közege tökéletes körülményeket
biztosít a kikapcsolódáshoz.
A WELLIS saját fejlesztésű és gyártású hidromasszázs kádjaival és
masszázs medencéivel járul hozzá ahhoz, hogy bárkinek része
lehessen ebben a nem mindennapi luxusban. Tervezőmérnökeink
az ősi keleti masszázskultúra tapasztalatait és a modern nyugati
hidroterápia eredményeit egyaránt felhasználták ahhoz, hogy
megalkothassuk a tökéletes masszázsélményt nyújtó medencéket.
Alakítsa ki otthonában a relaxáláshoz szükséges nyugodt teret
WELLIS termékekkel és lépjen be azon kevesek klubjába, akik
belső harmóniájuk megteremtésével igyekeznek pozitív hatást
gyakorolni környezetükre.
Fedezze fel magában a magabiztos embert, aki a mai rohanó
világban is képes megállni és élvezni az adott pillanatot. Merüljön
el a vízben és adja át magát ennek az egyedi élménynek.
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magyar termék, európai minőség,
xxi. századi technológia
Megtiszteltetés számunkra, hogy a cég alapítása, azaz 2003 óta egyre
többen választják a WELLIS termékeit, hogy fürdőszobájuk vagy kertjük
újabb éke és az egészségükért tett lépéseik egyik bizonyítéka legyen.
A WELLIS kádak és medencék jótékony, egészségre gyakorolt hatásairól
sok forrásból szerezhet információt, de eddig kevés szó esett arról, hogy
ezek megvásárlásával már a hazai ipart is támogatja.

A WELLIS csoport céljaiban azonosul e gondolattal, ennek jegyében
indította el 2010 tavaszán saját kád és masszázsmedence gyártását.
Jelentős mértékű beruházás, és a szakembergárda összehangolt munkája előzte meg a közel 7000 m²-es gyártócsarnok kialakítását, ahol
jelenleg több soron, robot technikával felszerelt gyártóegységekben
valósul meg a hazai termékek gyártása.

A kezdetekben a WELLIS is kizárólag import termékekből állította össze
kínálatát, de az évek során egyértelművé vált, hogy az európai piacon
van még kapacitás és igény egy újabb gyártó egység kialakítására.
Az import termékek nemcsak hosszú szállítást követően jutnak el
hazánkba, illetve Európába, de minőségükkel kapcsolatban is gyakran tapasztalható kifogás, ami jelentősen megnehezíti a forgalmazó
cégek helyzetét.

KÖZEL 200 ELHiVAToTT
MUNKATÁRSUNK fáradoziK
az ön elégedeTT mosolyáérT

Világszerte tapasztalható a zöldmezős beruházások térnyerése,
amelyekkel nemcsak munkahelyet teremtenek a vállalkozók, de az
új technológiák alkalmazásával lépést tartanak a globálisan növekvő
igényű környezetvédelmi elvárásokkal is.

Hazai gyártás előnyei
Elsősorban minőségi előnyt képvisel, mivel a termékek tesztelését
a hazai szabályoknak megfelelően tudjuk végezni, ugyanakkor a
modern technológiának köszönhetően a nemzetközi elvárásoknak
is megfelelünk.
Szállítási határidőink jóval kedvezőbbek a versenytársakénál, hiszen a
magyar gyártásnak köszönhetően kikerüljük az import termékekhez
kapcsolódó több hetes fuvarozási időt. Így nemcsak időt takarítunk
meg Önnek, de a globális környezeti ártalmakért felelős szállítási eszközöket sem vesszük igénybe.

A hazai gazdaságot azzal is támogatjuk, hogy a gyártási folyamatot
magyar munkaerő foglalkoztatásával végezzük, munkalehetőséget
és megélhetést biztosítva számos családnak. Reméljük, hogy a WELLIS
termékek hírnevének terjedésével növekedni fog a gyártási volumen,
ami további munkahelyek teremtését eredményezi a jövőben.

A felhasznált alapanyagok beszállítóinak kiválasztásakor nemcsak a
partnercég megbízhatósága szempont, de az általuk kínált termékek
minősége is elsőrendű fontosságú. Folyamatosan bővítjük nemzetközi
kapcsolatainkat, hogy alapanyagaink megfeleljenek a legújabb trendeknek és a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

évi Több, minT
20 SzAKVÁSÁR euróPa szerTe
euróPában Közel
500 ÉRTÉKESíTÉSi PoNT

6

Construma – Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás, HUNGEXPO

7

wellis.hu

Válasszon Poli-MAX™ erősítéssel
készült terméket!

Minőségbiztosítás

A WELLIS termékek gyártásakor, az akril
kád- és medencetest erősítésére speciális poliuretán habot alkalmazunk, melyet
3 rétegben hordunk fel a tökéletes alakstabilitás elérése érdekében.

Termékeink folyamatos minőségellenőrzése és a nemzetközi szabványoknak való
megfelelés különös jelentőséggel bír számunkra, hiszen a fogyasztók minőségi
szempontok alapján is választanak a manapság tapasztalható árubőségben.
A WELLIS a minőségi termékek gyártása mellett kötelezte el magát és ez alapján
szeretné megkülönböztetni magát a piaci kínálatban.

Így olyan kiváló mechanikai tulajdonságú
terméket kapunk, mely hosszú éveken
keresztül szolgálja Ön és családja igényeit.

5/6.3 mm vastag Microban®

antibakteriális felületkezeléssel
ellátott külső akrilréteg
5 mm ABS polymer réteg, mely
növeli az akril réteg erősségét
és ütésállóságát

Nagy sűrűségű poliuretán réteg, ami
sokkal erősebb és könnyebb, mint
az üvegszál erősítés

Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet robottechnikával
további két rétegben hordunk fel, így kapja meg rendkívüli
hő- és hangszigetelő képességét

TÜV tanúsítványunk a garancia arra, hogy termékeinket független tanúsító szervezet is kiváló minőségűnek ismeri el.
A termékeinken elhelyezett CE jelölés kádjaink és medencéink európai származását
igazolja, valamint tanúsítja azt is, hogy a kínálatunkban szereplő áruk minden Európai
Uniós szabványnak megfelelnek.
Medencéink ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek és közösségi használatra is alkalmasak.

ÁNTSZ

POLI-MAX™ erősítéssel készült
kádak és jakuzzik előnyei
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•

Rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a kádban vagy
medencében kényelmesen – melegvíz utántöltés nélkül – eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg.

•

Kiváló hangszigetelő képességgel bír, jelentősen csökkenti
a termék falán áthallatszódó hangok erősségét, így a szomszédot
sem fogja zavarni, ha Önnek az éjszaka közepén támadna kedve
egy üdítő masszázshoz.

•

Vásárlásával támogatjuk a környezetvédelmet, hiszen a PU
feldolgozásnál – az üvegszálas technológiával szemben – nem
keletkeznek ártalmas kipárolgások és az így készült termék lebomlási periódusa is rövidebb.

•

A korszerű technológiának és a felhasznált magas minőségű alapanyagnak köszönhetően minden Európai Uniós szabványnak
megfelel.
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Mindennapi luxus
az Ön otthonában
Képzelje el, ahogy egy fárasztó nap vagy hét után hazaér és csak a fürdőszobáig
vagy a kertig kell elsétálnia, hogy része lehessen abban a masszázsélményben,
amit egy WELLIS medence nyújthat Önnek.
Modelltől függően akár 98 fúvóka gondoskodik arról, hogy Ön testileg és
szellemileg is felfrissülve folytathassa napját. Hívja meg barátait, családját egy
kellemes fürdőzésre vagy élvezze egyedül az ergonómiailag tökéletes kialakítású üléseket. Mérnökeink és designereink nemcsak az esztétikus kialakítást,
de az egészségmegőrzést és -javítást szolgáló szempontokat is figyelembe
vették a medencék kialakításakor. Testét tetőtől talpig megmasszíroztathatja a
digitális vezérelésű ülő- vagy fekvő masszázshelyek egyikén és a dúsító gombok
használatával a vízsugarak erősségét is hangulata szerint szabályozhatja.
A WELLIS hidromasszázs medencék mélyen masszírozzák a szöveteket, a láb- és
hátmasszázson felül akupunktúrás technikákat is alkalmaznak, melyek csillapítják
a fájdalmat és hozzájárulnak a test ideális energiaszintjének visszaállításához és
fenntartásához.
Egy gombnyomás és pezseg a víz, elmerülhet a meleg habokban és az alapfelszereltségbe tartozó színterápiás hangulatvilágításnak köszönhetően a napközbeni stressz is elillan. Kiegészítőnek javaslunk hozzá egy üveg finom magyar
bort, kellemes háttérzenét és a fürdőzés végére egy puha fürdőköpenyt. Tegyen
meg ennyit Ön is az egészségéért és saját, valamint családja jó közérzetéért és
kellemes hangulatáért.
Válasszon modelljeink közül, vagy keresse fel bemutatószalonjaink egyikét,
ahol kollégáink segítségével személyesen is meggyőződhet a WELLIS termékek
nemzetközi szintű minőségéről.
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Belső és külső színválaszték
MEDENCE SZÍNVÁLASZTÉK
Medencéinket hét gondosan válogatott, gyönyörű, divatos színárnyalatú akril belsővel kínáljuk, mely bármely berendezéssel, és környezettel
tökéletesen harmonizál.

TUSCAN SUN

PEARL WHITE

STERLING SILVER

CAMEO

TRANQUILITY

STORM CLOUDS

MIDNIGHT CANYON

Lucite® akril Microban® felületkezeléssel
A Lucite® Sanitary Ware volt az első akril lemez gyártó, aki az öntési folyamat alatt építette bele lemezeibe
a Microban® antibakteriális réteget, a termék teljes anyagára kiterjesztve hatását. A Lucite® akril Microban®
felületkezeléssel biztonságosan, és hatékonyan veszi fel a harcot a baktériumok elszaporodása ellen.
A medence teljes élettartamáig kitart, és nem lehet eltávolítani az akril felületéről. Az antibakteriális védelem
a Lucite® öntött akrilok egyéb kiváló mechanikai tulajdonságait egészíti ki.

IDŐJÁRÁSÁLLÓ MEDENCEHÁZ
A Wellis jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal járó karbantartási teendőket nem
igényel, a természet színeihez legjobban passzoló színekben kapható.
Ez a korszerű megoldás évekkel meghosszabbítja a medenceház élettartamát és szépségét,
és nem utolsósorban, az újrapácolás sem jelent többé gondot.
SZÜRKE

Modena

CÉDRUS MEDENCEHÁZ
Akik ragaszkodnak a hagyományos fa oldalburkolathoz, nekik kínáljuk a rendkívül ellenálló,
felületkezelt kanadai vörös cédrus faburkolatot.
CÉDRUS (fa)
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szigetelés, Felépítés
A megfelelő szigetelés ugyanolyan fontos a medencéknél, mint a lakóházaknál. A WELLIS medencék tripla szigetelése kihasználja a medencegépészet minden hőtani előnyét, miközben visszaveri a hidegebb külső
levegőt. Bizonyára Ön is hallott már ijesztő történeteket a medencék
fűtési költségeiről, pedig a medence megfelelő kiválasztásával energiát
és pénzt takaríthat meg.
Sok medencegyártó hajlamos csak egyrétegű befúvós habszigetelést
használni, mely esetben a medencetest és –ház közötti teljes teret
a környezetre is ártalmas habbal töltik fel.
Egy másik jellemző hiba, hogy az értékes medencegépészetet is túl
messzire – a medenceházon kívülre – helyezik. Az ilyen rendszerekből
valóban értékes energiamennyiség illan el a szabadba, mely nem kedvező az Ön pénztárcájának, és a környezetvédelmet sem támogatja.
A WELLIS tripla szigetelése ebből a szempontból teljes körű megoldást
nyújt erre a helyzetre. A medenceházat belülről egy vastag hővisszaverő
fóliával ellátott szigetelőréteggel fedjük le a padlón és az oldalfalakon is,
a medencehéjat pedig körülbelül egy cm vastagságú, több rétegben
felhordott poliuterán habbal vonjuk be, mely közismerten rendkívül jó
hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik.
A szivattyúkból és a fűtőberendezésekből származó hőt a fólia visszaveri
a medenceházon belül, miközben fűti a medence burkolatát és a vizet.

2.

ÚJ INNOVÁCIÓ!
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1. Perem alatti PU hab szigetelés
2. Aljzat és a burkolat közötti szigetelés
3. Többrétegű (3,5 cm vastag) polyfoam szigetelés
az oldalburkolaton

3.

Vákuumformázott ABS akril padlózat
A Wellis medence hőtérképes vizsgálata során kiváló eredményeket ért el, a képen
látható medencében lévő víz hőmérséklete 35 °C a külső borítás és a thermotető
csupán 4 °C. A külső hőmérséklet -5 °C.

HAB

HAB

HAB

A jó alapozás – csakúgy mint bármely ingatlan építésekor – a medence szerkezeténél is fontos, amit
vásárlóink is joggal várnak el egy ilyen mértékű beruházás esetén. A WELLIS a kiemelkedően tartós ABS
akrilt használja fel medencéje alapjául, mely a szerkezetbe építve távol tartja a medence alkotórészeit
és felépítményét a külső káros tényezőktől.
A medencékhez való tökéletes illeszkedés érdekében az alapul szolgáló medence padlót is saját gyártásban, vákuumformázó berendezésünk segítségével készítjük Önnek.

HAB

Sok medencegyártó a medencetest és – ház közötti teljes teret a környezetre is
ártalmas habbal tölti fel, ami elvezeti a hőt, így nem fűti a medence vizét.
Nem beszélve arról, hogy így a medence szervizelése is sokkal körülményesebb,
hiszen a habot el kell távolítani.

POLYFOAM SZIGETELÉS ElőnyEI
2 cm vastag hőtükrös fóliával ellátott
polyfoam szigetelés, körben a medenceházon és a medence padlózaton.

Az opcióként választható skandináv szigeteléssel biztos
lehet benne, hogy a hideg téli hónapokban is költségkímélően használhatja medencéjét. Többrétegű polyfoam
lapokkal, perem alatti, valamint az aljzat és a burkolat
közötti szigeteléssel rendkívül energiatakarékossá teheti
masszázsmedencéjét.

Ez az egyedülálló és minőségi szigeteléstípus minden WELLIS medencét
rendkívül energiatakarékossá tesz, mellyel rengeteg pénzt takarít meg,
ráadásul medencéjét környezetbarát módon üzemeltetheti.

HAB

A Wellis medence tripla szigetelésének köszönhetően a gépészetből felszabaduló
hőt a hőtükrös fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben fűti a medencehéjat és a vizet.

Skandináv szigetelés

1.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nem allergén
Penészálló
Nincs páralecsapodás
Nincs baktériális fertőzés veszély
Tiszta, szagtalan anyag, nincs kipárolgás
Rugalmas, könnyű
Energiatakarékos, kiváló hő és hangszigetelő
Freonmentes technológia

WPC burkolat tartó keret
Örök élet a masszázsmedence-burkolat tartószerkezetének!
A különleges műanyag és keményfa őrlemény kompozit kivételes stabilitást és időtállóságot biztosít a burkolat tartószerkezetének. Gondolkodjon hosszútávon, biztosan megéri!
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MEDENCE GÉPÉSZET

Pulsar™ masszázs rendszer
A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely
mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák
4 csoportjára.

WELLIS UV-C
A WELLIS UV-C vízkezelő rendszer Philips UV-lámpával
könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható
mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, napjában több alkalommal
kezeli a vizet a jakuzziban. Miközben minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.

Meleg levegős pezsgőfürdő
motor/ SILENT™ motor
A meleg levegős pezsgőfürdő extra kényelmet
nyújt a standard légbefúvóhoz képest. A meleg
légbuborékok lágyan masszírozzák bőrét, kellemes
pezsgő hatással kombinálva. Másik nagy előnye,
hogy jelentősen lassítja a víz kihűlését. A Silent™
motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős
pezsgőfürdő motorunk zajszintjét.

beépített WIFI BERENDEZÉS
Smartphone alkalmazással
Bárhol, bármikor hozzáférhet okostelefonjáról vagy
táblagépéről az otthoni routerre csatlakoztatott
medencevezérléshez.

I.S.I.S. Vízkarbantartó rendszer
A medencékbe beépíthető I.S.I.S. rendszer garantálja az évi egyszeri alkalommal adagolt -tengeri sóhoz
hasonló- nátrium bromid természetes bróm ionok
formájában való folyamatos áramoltatását, ezzel
biztosítva a tökéletes kikapcsolódáshoz szükséges
vízminőséget.

Hidromasszázs motorok
Medencéinket többféle teljesítményű hidromasszázs
motorral szereljük: medence méretétől és fúvókaszámától függően 2, illetve 3 lóerős változatban. Egyes
jakuzzik esetén a keringetés funkciót egy kétsebességes 3 lóerős motor végzi, így csökkentve az energia
felhasználást.

BALBOA vezérlő rendszer
A vezérlő rendszer vegyszerálló fűtőegységet és
hőérzékelőket tartalmaz. Szabadalmazott kialakítása kiküszöböli a fűtőegység zaját. A fűtés ház
korrózióálló, vegyszerálló.
Csúcstechnológiával készült vezérlő ház hőálló.
Kifejlesztésében az autóiparban, és egyéb iparágakban már bevált technológiát alkalmazták. Beépített
biztonsági rendszer bontja az áramkört abban az
esetben, ha a fűtés bekapcsolt állapotban marad.

Opcióként rendelhető
gépészéti kiegészítők
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Homokszűrő rendszer
Opcióként rendelhető homokszűrő berendezés, amely a masszázsmedencékhez alapfelszereltségként biztosított antibakteriális szűrőfiltert váltja ki. A rendszert a medenceházon
kívülre telepítjük. Leginkább közületeknek
ajánljuk. Feltöltve: 75 kg, 0,5-1,2 mm szemcseméretű szűrőhomokkal (3 zsák).

laing energiaTaKaréKos vízKeringeTő motor
A LAIng keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, (110W/h) berendezés, mely majdnem mindegyik medencemodellünkben alapfelszereltség. Alacsony fogyasztása, (40%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz
képest) hosszú élettartama, és a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, és költséghatékonnyá.

Külső HŐszivattyú

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

HŐCSERÉLŐ ELŐKÉSZÍTÉS

Jelentősen csökkentheti medencéjének fűtési költségeit
ezzel a új fejlesztésű hőszivattyúval, köszönhetően a legújabb
hűtőfolyadéknak és a kiváló minőségű kompresszornak.
A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje
és vibrációja.

A plusz fűtőegységet azon vásárlóinknak
ajánljuk, akik kültéren, a téli hidegekben is
hosszabb időt szeretnének tölteni a medencéjükben, a kiegészítő fűtőegységgel biztos
lehet abban, hogy akár több órai használat
után sem csökken a víz hőmérséklete.

Napkollektorral, hőszivattyúval vagy
gázkazánnal történő medencefűtési
igény esetén választandó opció.
Az előkészítés magát a hőcserélőt
nem tartalmazza! A hőcserélő méretezése gépésztervező feladata.
17
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ÓZONGENERÁTOR, ózonos KIEGÉSZÍTŐ vízfertőtlenítés

VÍZTISZTÍTÁS
Ha Önnek Wellis jakuzzija van, biztos lehet abban, hogy a vízminőség
minden iparági szabványt kielégít. A medencék többfokozatú szűrőés víztisztító rendszere szennyeződéstől mentes, vegyileg tiszta vizet
biztosít, mindeközben lényegesen kevesebb vegyszert használ fel,
mint a piacon található többi termék.
A rendszer számos előnye mellett biztos lehet abban, hogy a rendszer
víztisztító eljárása megöli a vízben a legtöbb baktériumot, kórokozót,
algát, és gombát. A jakuzzi olyan vizet használ, amely nem károsítja

a bőrt, a hajat és a fürdőruhát sem. Miközben kényelembe helyezi
magát a meleg vízben, a fürdőzés során vízbe kerülő testzsírokat
és szennyeződéseket a nagy teljesítményű szivattyúk kiszűrik, ezek
biztosítják a víz naponta többszöri 100%-os átszűrését. A rendszer
egyszerű karbantartása érdekében a szűrők egy alapos tisztítás után
újrafelhasználhatók és ha cserélni szeretné a szűrőket, azok könnyen
kiemelhetők.

Az ózon természetes fertőtlenítő-szerként gondoskodik a fürdővíz és a
csőrendszer tisztaságáról, emellett ránctalanító, bőrfeszesítő hatással
is rendelkezik. Az ózongenerátor fertőtlenítő és antibakteriális hatású,
használatával környezetbarát módon, minimálisra csökkenthető a
víztisztításra használt vegyszerek mennyisége, valamint jelentősen
csökkenthető a víz karbantartási költsége. Allergiásoknak is ajánlott.
Az ózon oxigénné alakításakor tisztító hatást fejt ki, eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és véd a gombák ellen.

SZENNYEZETT VÍZ

Elektrosztatikus kisülés

Oxigén molekula

Oxigén atom
+

+

O2 Oxigén molekula

ÓZONGENERÁTOR
Ózon

TISZTA VÍZ
ÓZONMIXER

NAGY
FINOMSÁGÚ
SZŰRŐBETÉT

ÓZONINJEKTOR
Az ózongenerátor kisülések segítségével termeli az ózont, ami
az injektor szelepen keresztül jut a vízáramba, az ózonmixer
segítségével elkeveredik a vízben. Az ózon elpusztítja a vízben
lévő mikroorganizmusokat, és a felesleg is néhány másodperc
alatt elbomlik.

MELEG VÍZ
MELEG VÍZ

LAING
VÍZKERINGETŐ
MOTOR

SZŰRT VÍZ
MELEG VÍZ

ózonos vízfertőtlenítés előnyei

FŰTŐEGYSÉG

•
•
•

a víz összetételét nem változtatja meg, pH-semleges
csökkenti a víz keménységét
az jakuzzi légterének levegője friss illatúvá válik

WELLIS UV-C vízkezelő rendszer Philips UV-Lámpával
Az UV-C sugarat rég óta használják a víz fertőtlenítésére közösségi
medencékben, mivel hipoallergén, és szinte 100%-ban elpusztítja
a vízben levő vírusokat és baktériumokat.
Sajnos ezek a közületi uszodákban használatos berendezések nehezek,
és túl sok helyet foglalnak ahhoz, hogy egy jakuzziban elférjenek.
Ezért a PHILIPS-szel karöltve kifejlesztettük a WELLIS UV-C vízkezelő
rendszert, amely forradalmasítja a melegvizes jakuzzi vízfertőtlenítését.

A WELLIS UV-C vízkezelő rendszer Philips UV-lámpával könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel
mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, napjában több
alkalommal kezeli a vizet a jakuzziban. Kristály tiszta, természetes minőségű fürdővizet biztosít Önnek és családjának, miközben minimálisra
csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.

UV-C vízkezelő rendszer előnyei
•
•
•
•
•
•
•
•

A legtöbb WELLIS medencét olyan, a piacon egyedülálló szűrőbetétekkel szereljük, amelyek antibakteriális
bevonatuknál fogva, a hasonló termékekhez képest tisztább vizet eredményeznek. Különleges kialakításuknak köszönhetően megakadályozzák a baktériumok szűrőn való szaporodását és antibakteriális akrilunk
segítségével Ön tökéletes tisztaságú vízben fürödhet. Az antibakteriális szűrőbetét hatékonyan elpusztítja
vagy hatástalanítja az ártalmas mikrobákat, ezzel terméke élettartamát is jelentősen meghosszabbítja.

Antibakteriális szűrőbetét
6 m² szűrőfelülettel
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•
•

Friss és tiszta vizet biztosít
Hatékonyan fertőtleníti a vizet
Csökkenti a klór használatát akár 80%-al
Megelőzhető a klór irritáció a bőrön és a szemben (vörös szem)
Kötött klór bontása UV-C fénnyel
Gátolja a baktériumok elszaporodását a vízben
Megelőzi a penész kialakulását
Környezetbarát fertőtlenítési mód a hagyományos vegyszeres
módszerekkel szemben
UV-C teljesítménye 3,6 Watt
Egyszerű telepítés és karbantartás

19
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MICROSTOP SZŰRŐBETÉT

világ

újdonság

!

I.S.I.S Integrált Vízkarbantartó
Rendszer

A tiszta, megbízható vízminőség fenntartása nehéz, és összetett feladat.
A legtöbb jakuzzi vizét hagyományosan vegyszerek hozzáadásával
kezelik.

Nincs annál pihentetőbb kikapcsolódás, mint elmerülni egy WELLIS masszázsmedence
meleg vizében, egy hosszú nap után. Különösen igaz ez a legmodernebb, automatikus
vízkarbantartó rendszerrel ellátott medencék használata esetén.

A MICROSTOP vízfertőtlenítő rendszer egy filter-házból, és egy fertőtlenítő patronból áll. Minden fertőtlenítő patron "magja" apró, rizsszem
méretű aktív kerámiadarabkákkal van megtöltve.
Ezek a kerámia darabkák, egy nemzetközileg szabadalmaztatott, speciális
eljárással készülnek (CARDpool technológia), melynek során szuperfertőtlenítő, csíraölő tulajdonságot kapnak:

A medencékbe beépíthető I.S.I.S. rendszer garantálja az évi egyszeri alkalommal adagolt
-tengeri sóhoz hasonló- nátrium bromid természetes bróm ionok formájában való folyamatos áramoltatását, ezzel biztosítva a tökéletes kikapcsolódáshoz szükséges vízminőséget.
Használatával többé nem áll fenn a veszély, hogy kifogy a vízfertőtlenítő, mivel a rendszer
folyamatosan áramoltatja, és újra felhasználja a bróm ionokat, hogy medencéjében a víz
kristálytiszta és jó minőségű maradjon.

A módosított kerámia felületén erős elektrosztatikus kisülésű területek vannak, amelyek - akár 99,9999%-os hatékonysággal - elpusztítják
a legtöbb, velük érintkezésbe kerülő mikroorganizmust.

Filter-ház

Filter-ház
metszet

Fertőtlenítő
patron

Innovatív eljárás
a masszázsmedencék
vízfertőtlenítésÉBEN!

I.S.I.S. – A legegyszerűbb mód, hogy
medencéje vizét tisztán tartsa
Alkalmazásával nincs szükség további vegyszerek használatára, így idejét a masszázsmedence
nyújtotta élmények élvezésére használhatja, ahelyett, hogy a víz minőségének fenntartása
érdekében játszana vegyészt.

Francia szakemberek 3 évnyi kutatása, és 2 éves teljes körű tesztelési, és
érvényesítési folyamatának eredményeként vált elérhetővé ez a minden
eddiginél hatékonyabb, vegyszermentes eljárással működő vízszűrő filter.

AUTOMATIKUS VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER műkődése
MICROSTOP SZŰRŐBETÉT Előnyei
•

•
•

•
•
•
•

Feleslegessé teszi a vegyszerek használatát
Helyettesít minden vegyi anyagot amit általában a víz fertőtlenítésére
használunk
Új fürdő élmény
Páratlanul tiszta víz, szagtalan, bőrbarát (pH 5,5 és 6)
Törődik az Ön és a környezet egészségével
Ideális a klór, bróm és más vegyi anyagokkal szembeni túlérzékenységben
szenvedők számára
Nincs szennyvíz kibocsátás, a használt víz öntözésre is újra felhasználható
a kertben
Nem igényel rendszeres karbantartást
Önálló működés, állandó hatékonyság
Nincs energiafogyasztás
Nem áll fenn a berendezés meghibásodásának kockázata
Bármely típusba beépíthető

1. Első lépésként adjon Nátrium
Bromidot a medence
vizéhez.
A rendszer beindításakor erre
csupán egy alkalommal van
szükség.

4. A bróm részecskék

Szűrő
Kiszűri a baktériumokat
és szennyeződéseket

fertőtlenítik a medence
vizét, majd visszaalakulnak
Nátrium Bromiddá, így téve
teljessé a körforgást.

2. A Nátrium Bromid keresztül

Beépített
I.S.I.S. ELEKTRÓDA

áramlik a medence
rendszerén.

Fűtő
rendszer

Meleg víz

I.S.I.S. rendszer
kezelőfelülete

3. A feloldódott Nátrium
Bromid az I.S.I.S.
elektróda segítségével
szabad Bróm
részecskévé változik.

Meleg víz

Vízkeringető motor
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Egy masszázsmedence tökéletes Helyszíne

	az önfeledt
			beszélgetéseknek.
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MEGAJETS – nagy méretű fúvókák

WELLIS MASSZÁZSFÚVÓKÁK
ÉS ELRENDEZÉSÜK

FÚVÓKÁK
A 3 állású TornadoJET™ fúvókával személyre szabható a mas�százsfelület nagysága.

TornadoJET™

MIDIJETS – KÖZEPES méretű fúvókák

Önnek nincs más dolga, csak előre beállítja az egyes fúvókák
körzési sugárméretét, és hátradőlve ellazít.
A WELLIS masszázsfúvókákat úgy terveztük, hogy optimális
hidromasszázs élményt nyújtsanak minden helyzetben. Az
egyes fúvókatípusokat gondosan választottuk ki a különböző
medencékhez, az ülésenként eltérő, egyedi hidromasszázs
érdekében.

Medencéink minden ülő- és fekvőhelyének kialakítását
komoly tervezési folyamat előzte meg, hogy ergonómiailag tökéletes termékeket gyártsunk Önnek.
Az ülések formája követi a test vonalát, hogy Ön kényelmesen tölthessen el akár órákat is a medencében.
A különböző igényeknek megfelelően változatos fúvóka összetétellel és elrendezéssel készítjük az üléseket,
hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyet.

A masszázsfúvókák egyenként nyithatók illetve zárhatók, így
még pontosabban koncentrálhatjuk a hidromasszázst, egy
konkrét testrészünkre.

Intenso
masszázshely

Body flow
masszázshely

TornadoJET™

MICROJET – kis méretű fúvókák

AIRJET – levegőfúvókák

Relax
masszázshely

Intenso ülés
A legpezsdítőbb masszázshely. A hivatásos
sportolók, a sportrajongók és a tökéletes
testmasszázst keresők használhatják ki az
Intenso ülés nyújtotta előnyöket.

Vario PODS – MASSZÁZShely
Vadonatúj technológia a jakuzziba építhető masszázspontok területén.
Mélyre ható „ütögetős” masszázs a mélyebb izomrétegekre hat. Külön
kezelőegységet kapott, mellyel a hidromasszázs rendszertől függetlenül
irányítható. Több masszázsprogram közül választhatunk.

Body flow ülés
Ez az ergonomikusan megtervezett terápiás
ülőhely fényűző kényelmet, a gondosan
elhelyezett fúvókák pedig felülmúlhatatlan
masszázsélményt biztosítanak a teljes test
számára.

Relax ülés
A rendkívüli testmasszírozó ülőhely számos
fúvókája úgy van elhelyezve, hogy azok a
nyakat, vállakat, hátat, csípőt és a combot
masszírozzák.

24

MagmaJet™ Élményfúvóka
az Everest prémium medencében
Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a WELLIS
MagmaJET™ fúvóka. Akár rá is feküdhet, és lebeghet a súlytalanság állapotában.

25
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PULSAR™ masszázs rendszer
Fokozza a fürdő élményt! A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely
mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára. A Pulsar™
rendszerrel fokozza a masszázsélményt és növeli jakuzzija értékét.
A rendszer kezelőegységével egyénileg választhatja ki a kilenc masszázsprogram közül
az Önnek leginkább tetszőt. Állítható programsebességével, tetszőlegesen megállítható
programjaival megtöbbszörözheti a masszázsfúvókákban rejlő lehetőségeket.

PULSAR™ vezérlőpult

Fekvőhely PULSAR™
masszázs rendszerrel

A PULSAR™ masszázsrendszer a következő medencékbe a
kékkel jelölt masszázshelyekre kérhető*

9 masszázs program

					egy masszázshelyre!

Elbrus Deluxe/Prémium

EveRest Deluxe/Prémium

Zonza Deluxe/Prémium

Kilimanjaro Deluxe/Prémium

Palermo Deluxe

Borneo

Bahama

Greenland

Samoa

Ibiza

*Jakuzzinként csak egy masszázshelyre telepíthető.
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MicroSilk® és az OXYGEN THERAPY™

Természetes mélytisztítás és hidratálás
A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét. Apró méretüknek köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére tudnak hatolni eltávolítva a szennyeződéseket, emellett
oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje érdekében, megnövelik a száraz bőr hidratáltságát, elősegítik
a bőrsejtek növekedését, csökkentik a ráncokat, szarkalábakat, hegeket és bőrhibákat.

Egyenletes hő és jobb keringés a „szauna
hatásnak” köszönhetően
Az átlagos pezsgőfürdő buborékjai a víz felszínén keresztül távoznak ezzel hőt vonva el a medence vizéből.
Ezzel ellentétben az apró OXYGEN THERAPY™ buborékok a vízben lebegve pukkannak szét megtartva
a hőt a medencében. Ez a hőenergia egyenletes melegséget biztosít a teste körül, ami lehetővé teszi az
ún. “szauna hatást”, mely hidratálja bőrét, jobb szív- és érrendszeri keringést okoz.

Mélyebb relaxáció és megnövelt szeratonin
szint a negatív töltésű ionok belélegzésén
keresztül
Pezsgőfürdő
buborék

Az OXYGEN THERAPY™ előnyei

Oxygen Therapy™
Mikrobuborék

A szétpukkanó mikrobuborékok a víz felszínén anionokat képeznek. Az anionok koncentrációja 80 000
ion/cm², melynek belélegzése növeli a szeratonin szintet, ami bizonyítottan jó közérzetet, nyugalmat,
mélyebb alvást biztosít.

Választható a következő modelleknél*

• OXIGÉNT SZÁLLÍT A BŐR JOBB ANYAGCSERÉJE ÉRDEKÉBEN
• PÓRUSOK MÉLYÉRE HATOLVA ELTÁVOLÍTJA A SZENNYEZŐDÉSEKET
• MEGNÖVELI A SZÁRAZ BŐR HIDRATÁLTSÁGÁT
• ELŐSEGÍTI A BŐRSEJTEK NÖVEKEDÉSÉT
• CSÖKKENTI A HEGEKET ÉS BŐRHIBÁKAT
• MEGSZÜNTETI AZ EKCÉMÁS TÜNETEKET
• KISIMÍTJA A RÁNCOKAT, SZARKALÁBAKAT

KILIMANJARO Prémium

KILIMANJARO deluxe

BAHAMA

ACAPULCO DEEP-IN

ACAPULCO LUXURY

*A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer telepítése esetén levegőmotor nem szerelhető a medencébe.

OXYGEN THERAPY™ a MicroSilk® támogatásával. MicroSilk® név és a MicroSilk logó védjegy, levédette a Jason International, Inc.
29
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WELLIS JAKUZZI VEZÉRLÉS
Medencéinket új fejlesztésű, kiváló minőségű, érintésre működő amerikai
vezérlőrendszerrel szereljük, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési
élményt. A vezérlőpult könnyen használható, a vízhőmérséklet, a vízáramlás
és a világítás egy gyors gombnyomással beállítható anélkül, hogy el kellene
hagynia a meleg vizet. A rendszerben felmerülő esetleges hibákat a diagnosztikai szoftverrel felszerelt számítógép automatikusan kijelzi.

IRÁNYÍTSD NYARALÓDBAN LÉVŐ MEDENCÉDET AKÁR OTTHONRÓL,
VAGY ÚTKÖZBEN! AZ ÚJ Smartphone alkalmazás már nemcsak
IPhone-nal, hanem Android rendszerű telefonnal is működtethető.

VL260

NINCS TÖBB FEJFÁJÁS- M7®
TP600

TP800

Spa TOUCH
Új érintőképernyős
vezérlőpult
Prémium kategóriás
medencéinkhez!

A megbízhatóság jellemzi az új fejlesztésű Balboa BP sorozatot.
Köszönhetően a mérnöki tervezésnek és a szabadalmaztatott M7®
technológiának, most az elemek nagyobb megbízhatósággal
rendelkeznek, ezáltal megnőtt a várható élettartam, a hagyományos, nem-M7® rendszerekkel szemben. Az innovatív tervezéssel
és a ‚state-of-the-art’ gyártással készült minőségi, költséghatékony
termék biztosítja a gondtalan működést.
Szabadalmaztatott M7® technológia tartalmazza:
Smart Sensor technológia
•
A biztonsági funkciók mindig aktívak
•
Mindkét szenzor egyforma
•
Az érzékelők szoftveresen figyelik egymást így szabályozva
a jakuzzi funkcióit
•
Biztosítja a megfelelő működési környezetet a fűtőelem
részére
•
Nincs a jakuzzi falába telepített érzékelő
•
Nincsenek nyomás kapcsoló problémák

kiegészítő PANELek
Elsősorban közületeknek ajánljuk kiegészítő paneljeinket. Beépítésével, és a fő kezelőegység távolabbra telepítésével elkerülhető,
hogy a fürdőző vendégek átprogramozzák a gondosan előre
beállított szűrési és fűtési ciklusokat, hiszen csak a masszázsmotorokat tudják ki és bekapcsolni. Masszázsmotoronként egy
kiegészítő panelre van szükség. Lakossági felhasználása is hasznos
lehet, mivel a fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek
mellé telepítve kényelmesen érhetjük el az adott masszázspont
motorjainak irányítását.
Az egygombos kiegészítő panel megnyomásával egy masszázsmotor ki- és bekapcsolását szabályozhatjuk, a négygombos panellel két masszázsmotort, a pezsgőfürdőt és a hangulatvilágítást
lehet szabályozni.
30

SmartPHONE alkalmazás
A SmartPhone alkalmazás vadonatúj fejlesztés masszázsmedencéinkhez.
Azonnali hozzáférés és irányítás távolról. Bárhol, bármikor hozzáférhet
jakuzzija vezérléséhez, így az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti
a medence aktuális állapotát.

SmartPHONE alkalmazás kommunikációja
Internet

Router
otthoni WiFi Router
beépített WiFi
berendezés
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Aromaterápia
Az aromaterápia illatanyagok és illóolajak alkalmazása a lélek és a test
kényeztetéséhez. Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat,
ezért az aromaterápiás kezelés kiválóan alkalmas lelki egyensúlyunk
rendbe tételéhez és fenntartásához, amely természetesen fizikai állapotunkra is pozitív hatást gyakorol.
A terápia elemei az inhalálás, az aromaterápiás fürdőzés, illetve az
illóolajokkal végzett masszázs, amelyek hatásait együttesen élvezheti
a WELLIS medencékben, így ötvözve hidroterápiás élményét kedvenc
illatainak erejével.

A fürdőzés végére nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát,
mintha 1-2 órát kedvenc tengerpartján töltött volna.
Egyszerűen rakja bele az aromaterápiás patront az erre kialakított tárolóhelyre, aminek illataromája a hidromasszázs indításával elkeveredik
az egész medencében.

Aromaterápiás
patron foglalat

VÁLASSZON 4 Aromaterápia illat KÖZÜL

Nyári gyümölcsös kert

Piña Colada

Peach Passion

Eucalyptus
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VÍZALATTI Színterápia
A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, amelyek
a testünkre is komoly kihatással vannak. A színterápia kedvező hatást
gyakorol pszichikai állapotunkra. Már az ősi Egyiptomban felismerték
és használták a nap szín-spektrumokra bontott sugarainak jótékony
hatását. Az orvostudomány fejlődése során többször kutatták, hogy
a különböző színek miként hatnak a szervezet biológiai működésére.

Ezeket az eredményeket napjainkban az orvostudomány fény- és
színterápiaként széles körben alkalmazza. A Wellis színterápiás világítás
négy különböző színű fényre épül: zöldre, sárgára, kékre és vörösre.
Medencéink vezérlőegysége folyamatosan, lassú színáttűnéssel váltogatja ezeket az alapszíneket, vagy egy gombnyomással kiválaszthatja
a hangulatának legmegfelelőbbet.

A WELLIS® termékekben található színterápiás világítás
fő alapszíneinek jótékony hatásai

depressziós állapot
stressz, reuma
lázas állapot
asztmatikus problémák

krónikus álmatlanság
szív problémák
izgatott idegállapot
bőrfelületi irritációk
magas vérnyomás

emésztési zavarok
fáradtság, levertség
cukorbetegség
influenza, megfázás
krónikus levertség

menstruációs görcsök
torok és mandulabántalmak, álmatlanság
szívritmus, pulzus
fejfájás, fogfájás

Exkluzív színterápiás világítás
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db
LED-ből állhat, melyek összhangban világítanak a medencébe szerelt normál víz alatti színterápiás világítással.
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BEÉPÍTHETŐ HANGRENDSZEREK
Wipod MultimÉdiÁS
HANGRENDSZER
A Wellis Wipod vezeték nélküli vízálló audio rendszer kimondottan
a medencéknél fellelhető környezethez készült, a vegyszerek, a víz, és
a magas hő elviselésére lettek tervezve. A távirányító képes tárolni 2 GB
zenét, amit továbbít a medencében lévő vízálló erősítőhöz Bluetooth-on
keresztül. A Wellis beépített hangszórók egy enyhe nyomásra kiemelkednek a jakuzzi két sarkából, ahonnan a kellemes zenét közvetlen
a medence középpontja felé irányítják, így teszik még élvezetesebbé és
komfortosabbá a fürdőt.
A hangrendszer tartalma:
WELLIS Wipod vezérlőegység
2 db beépített pop-up hangszóró
1 db beépített mélynyomó berendezés

AQUASOUL™
HANGRENDSZER
A Wellis AquaSoul™ hangrendszerbe a PolyPlanar cég legújabb
fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeit válogattuk be.
Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, vagy
más, külső egységet USB kábellel csatlakoztatnia, mert a beépített
vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár
mobiltelefonjáról is.

Beépített MP3-lejátszó TARTÓ
A jakuzzi oldalburkolatába épített vízhatlan fülke tartalmaz egy JACK
dugót, mellyel MP3-lejátszóját csatlakoztatni tudja a medence hangrendszeréhez.

AQUASOUL™ 4.1

AQUASOUL™ 2.1 POP-UP

- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)
- 2 db beépített hangszóró (35W/darab)

- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)

AQUASOUL™ 2.1
- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db beépített hangszóró (35W/darab)
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THERMOTETŐK ÉS EMELŐSZERKEZET,
Szigetelt medencetakaró

Xtreme™ téli medencetető
Az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vastagabb a hagyományos thermotetőnél, így
minden eddiginél hatékonyabb szigetelést nyújt. Azoknak ajánljuk, akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.

thermotető
A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét
a beállított szinten tartsa, mellyel jelentős energiát és pénzt
takaríthat meg.
A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről ízléses UV álló műbőr borítás fed. A thermotető középen
120mm vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt, (70mm) hogy a ráeső
csapadék könnyen lefolyjon róla.

thermotetőemelő
Tetőemelővel történő kiegészítés esetén a thermotető eltávolítási művelet akár egyedül is, minden
eddiginél egyszerűbb módon elvégezhető.

Választható a következő színekben:

Chocolate
brown

MARINE
BLUE

SAND
BEIGE

Univerzális thermotetőemelő
Az univerzális tetőemelő szerkezettel akár az Xtreme™ téli thermotetőt is könnyedén, önállóan fel tudja hajtani.

DARK
GREY

SNOW WHITE
INDOOR

MID
BROWN

Egyedi thermotetők
Vállaljuk egyedi thermotetők készítését bármilyen alakzatban, méretben és színben. Részletekért kérjük keresse értékesítőinket.

Szigetelt medencetakaró
A WELLIS szigetelt medencetakaró más néven, Spa Bag, védelmet nyújt az UV sugárzás
ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát.
A medencetakaróban lévő szigetelésnek köszönhetően a medencében lévő víz is sokkal
lassabban hűl le, ezzel hosszú távon energiát és pénzt takaríthat meg!
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					Kezdje a napot
egy frissítő mártózással!		
					Egy csésze kávé, vagy tea
		és egy masszázs garantáltan

			beindítják a napját.
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KÉNYELMI kiegészítők
Wellis Spa Umbrella
Wellis Spa GRIP korlát
A medencék oldalburkolatára rögzíthető rozsdamentes csúszásgátló habszivaccsal burkolt kapaszkodó
kényelmes és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.

A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi
a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő
kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható.
Magassága gombnyomással állítható.
Magasság: 260 cm, Ernyő átmérő: 275 cm

Wellis Spaziano tálca
Elérhető közelségben, könnyen elérhető helyen
tárolhatja ételeit, italait, könyvét, mobiltelefonját,
szemüvegét.
Rozsdamentes acél oszlop, bármilyen jakuzzira felrakható, 360°-ban elfordítható.

WelliStep belépő
90 cm széles lépcsőfokkal és 300 kg teherbírással
rendelkező csúszásgátlós, UV álló műanyag medencebelépő a legjobb választás medencéjéhez.
Méret: 900x610x400 mm
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Wellis Towelbar
Hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.

SPA WAND
Nem számít milyen óvatosan megy bele medencéjébe, némi kosz mindenképpen kerül
a vízbe. Erre kiváló megoldást nyújt a SPA
WAND kézi medencetisztító, mely lehetővé teszi, hogy a víz leengedése nélkül összeszedje
a koszt a fenékről. Speciális fejekkel szállítjuk,
a medence fenekéről, belépőkről, illetve
a vízfelszínről történő kosz eltávolításra.

Korlát

Medence belépő

Ez a talajhoz rögzített korlát
megkönnyíti a medencébe
való be- és kiszállást.

A medenceburkolat színeihez illő, vörösfenyőből
készített medence belépő megkönnyíti a medencébe
való be- és kiszállást.

wellis.hu

			A meleg, lüktető víz

				megnöveli
		az oxigén ellátást

					a fájdalmas ízületekben.

Tervezőink a legmagasabb design elvárásoknak kívántak megfelelni a RoundLine medencék
megalkotásánál. Ezek a medencék a feszített víztükörrel, és a túlfolyós rendszerrel a luxus
szállodák körülményeit teremtik meg otthon vagy közösségi wellness helyiségekben.

wellis.hu

CANCUN

Méret: 2000×2000×780 mm, átmérő: 1650 mm

22

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
akár Snow White beltéri akrilból is

-- Ülőhely

4 fő

-- Vízmennyiség

950 l + 550 l puffertartály

-- Nettó súly

~ 250 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lépőfelület

Vízálló, fahatású WPC

-- Oldalborítás

Akrilból készült oldalborítás (6,3 mm)
a medence akriljával megegyező színből

-- Lábszerkezet

1 szett (fémből készült)

Feszültség igény
1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

-- Összes fúvókaszám

22

-- Levegő dúsító szabályozó

1

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

-- Thermotető

1

-- Kiszállítás, beüzemelés

igen

OPCIÓK

Ez a 4 személyes, elegáns körmedence bármelyik otthon,
vagy szállodai lakosztály ékszere lehet. Kellemes kikapcsolódást és a wellness fürdőzés luxus élményét biztosítja magával
ragadó, exkluzív megjelenésével. A rendkívül halk működésű
medence túlfolyós, feszített víztükörrel kápráztatja el tulajdonosát és vendégeit.

-- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
-- Mozaik oldalburkolat
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ACAPULCO

Átmérő: 2400 mm

Deep-in
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FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

6 fő

-- Vízmennyiség

1470 l

-- Nettó súly

~ 250 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Flexibilis szűrőrács

1 garnitúra

-- Lábszerkezet

1 szett (fémből készült)

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

3 × 2 LE 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

300W+300W 230V/50Hz

-- Vízkeringető motor

1 × 0,3 LE 230V/50Hz

-- Vezérlés

TP800

-- Összes fúvókaszám

40

-- Levegő fúvóka

12

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Izolált puffertartály

~ 1000 l

-- Homokszűrő (otthoni használatra)

1 (6 m³/óra)

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

-- Thermotető

1

-- Kiszállítás, beüzemelés

igen

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

PH/RX automata vegyszeradagoló

--

Kiegészítő panel (egygombos, négygombos)

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Homokszűrő szett közületi használatra (16 m³/óra) (homokszűrő+vízkeringető motor)

--

MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer

--

Xtreme™ Thermotető

A WELLIS ACAPULCO DEEP-IN masszázsmedence tervezése
során azon leendő ügyfeleink igényeinek próbáltunk megfelelni, akik ha a designról és kényelemről van szó, nem ismernek
kompromisszumokat. Feszített víztükre kivételesen egyedi
hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos
spahotel wellness részlegén magunkat saját otthonunkban.
Az alapfelszereltséghez tartozó központi világítás, és a 12 LEDből álló exkluzív színterápia különleges hangulatot nyújt egy
könnyed baráti, vagy családi összejövetel alkalmával.
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ACAPULCO

Átmérő: 2400 mm

Freestanding

40

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

6 fő

-- Vízmennyiség

1470 l

-- Nettó súly

~ 450 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Flexibilis szűrőrács

1 garnitúra

-- Lábszerkezet

1 szett (fémből készült)

-- Oldalburkolat

vörös cédrus

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

3 × 2 LE 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

300W+300W 230V/50Hz

-- Vízkeringető motor

1 × 0,3 LE 230V/50Hz

-- Vezérlés

TP800
(a medencén kívülre telepítve)

-- Összes fúvókaszám

40

-- Levegő fúvóka

12

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Izolált puffertartály

~ 800 l

-- Homokszűrő (otthoni használatra)

1 (6 m³/óra)

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

-- Korlát

2

-- Lépcső
-- Thermotető

mészkő felsőburkolattal
1

Prémium tartozékok
-- Kiegészítő panel

1 db 1 gombos
1 db 4 gombos

-- Kiszállítás, beüzemelés

igen

Az Acapulco Freestanding egy kompakt megjelenésű,
túlfolyós rendszerű feszített víztükrű masszázsmedence,
mely a tér meghatározó eleme lesz akár bel-, akár kültéren.
Gondolná, hogy a burkolat alatt elfér a 3 db hidromasszázs
motor, egy homokszűrő, a teljes gépészet a csővezetékekkel, és még egy 800 l-es kiegyenlítő tartály is? A központi
kezelőegység távolra telepítésével kiküszöböltük a véletlen
átprogramozásokból eredő kellemetlenségeket. Így egy
kézben tarthatja a szűrési-, fűtési ciklusok programozását, családtagjainak, vendégeinek pedig csak a kényelmi
funkciókkal kell törődniük, azaz a masszázsmotorok és
a színterápiás világítás irányításával.

OPCIÓK
---

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Xtreme™ Thermotető
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ACAPULCO

Méret: 2700 × 3000 × 1000 mm, átmérő: 2400 mm

LUXURY

40

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

6 fő

-- Vízmennyiség

1470 l

-- Nettó súly

~ 480 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Flexibilis szűrőrács

1 garnitúra

-- Vázszerkezet

Acél

-- Felső burkolat és lépcső

Solid Surface

-- Oldalburkolat

Időjárás és UV-álló szendvicspanel

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

3 × 2 LE 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

300W+300W 230V/50Hz

-- Vízkeringető motor

1 × 0,3 LE 230V/50Hz

-- Vezérlés

SpaTOUCH

-- Összes fúvókaszám

40

-- Levegő fúvóka

12

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Izolált puffertartály

1000 l

-- Homokszűrő (otthoni használatra)

1 (6 m³/óra)

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

-- Aromaterápia

1

-- Pezsgős üveg tartó

1

-- Borhűtő

1

-- Korlát

1

-- Lépcső
-- Thermotető

1

Az ACAPULCO LUXURY jakuzzi modern megjelenését és
időtállóságát innovatív alapanyagainak, beépített luxus
kiegészítőinek köszönheti. A feszített víztükörrel, és túlfolyós rendszerrel olyan káprázatos hatást értek el tervezőink,
mintha a medence mindig csordultig telve lenne. A wellness
szállodák luxus körülményei egy medencébe építve.
A nyugtató hatású víz alatti hangulatvilágítás és a három
erőteljes masszázsmotor által Ön döntheti el, hogy a nyugalom szigetét, vagy egy karibi party helyszínét varázsolja
otthonába.

1

Prémium tartozékok
-- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer

2 kerek pop-up hangszóró +
1 beépített mélynyomó

-- Kiszállítás, beüzemelés

igen

OPCIÓK
---

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
Kiegészítő panel (egygombos, négygombos)

--

PH/RX automata vegyszeradagoló

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer

--

Xtreme™ Thermotető
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A jakuzziban való fürdőzés

megemeli a testhőmérsékletet,
ezzel elősegítve a relaxációt.

A HighLine kategória modelljei a prémium minőségű alapanyagok felhasználásával és a legújabb fejlesztésű szórakoztató- és masszázsrendszerek beépítésével az aktuális hidroterápiás
trendek élén járnak. Így kínálva felülmúlhatatlan relaxációs élményt.

wellis.hu

HIGHLINE prémium

		 					FELSZERELTSÉG
AQUASOUL™ hangrendszer
AQUASOUL™ hangrendszernek köszönhetően nem kell többé CD lemezekkel, MP3
lejátszókkal bajlódnia, mert a beépített vevőegységre bármely Bluetooth-képes
mobiltelefonnal vagy más eszközzel kapcsolódhat.
A rendszer tartalmazza:
• Bluetooth vevőegység + 4 csatornás erősítő (120 W)
• Vízálló kezelőfelületet a jakuzzi peremébe építve
• A medenceházba épített kompakt mélyládát
• 2 db pop-up hangszórót, 2 db beépített hangszórót

PULSAR™ masszázsrendszer
A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák
4 csoportjára. A Pulsar rendszerrel fokozza a masszázsélményt
és növeli jakuzzija értékét.

LED világítás
Az exkluzív színterápiás LED világításon kívül
világító kapaszkodók és pohártartók, színterápiás csobogó és vízesés gondoskodnak a hangulat megteremtéséről.

SmartPHONE alkalmazás
A WiFI csatlakozással bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija
vezérléséhez, így beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést
vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát.
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1 és 4 gombos
kiegészítőpanel

A fő kezelőegységtől távolabb
eső ülő/fekvőhelyek mellé telepítve kényelmesen érhetjük el az
adott masszázspont motorjainak
irányítását.

MagmaJet™

kizárólag
az Everest prémium medencében
Gondolta volna, hogy otthonában is élvezheti az
élményfürdők által nyújtott kényeztetés minden
örömteli pillanatát?
Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a WELLIS MagmaJET™ fúvóka.
Akár rá is feküdhet, és lebeghet a súlytalanság
állapotában.

wellis.hu

EveRest

PRÉMIUM

ÚJ KORSZAK
A HIDROTERÁPIÁBAN
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EveRest

Méret: 2360 × 2360 × 970 mm

Tulajdonságok

START

DELUXE

PRÉMIUM

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

3 fő

3 fő

3 fő

-- Fekvőhely

2 fő

2 fő

2 fő

-- Vízmennyiség

1560 l

1560 l

1560 l

-- Nettó súly

~ 350 kg

~ 410 kg

~ 420 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

WPC

WPC

1 × 32A 230V/50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

3 × 20A 230V/400V 50Hz

3 × 20A 230V/400V 50Hz

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz
1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz
2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz
2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

300W+300W 230V/50Hz

300W+300W 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

TP800

SpaTOUCH

-- Összes fúvókaszám

50

98

98

-- Levegő fúvóka

-

10

10

-- Magmajet™

-

1

1

-- Vízirányváltó

1

2

2

-- Levegő dúsító szabályozó

3

5

5

-- Ózongenerátor

1

-

-

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

1

1

-- Szűrőrendszer

3 db antimikrobiális szűrőbetét

3 db antimikrobiális szűrőbetét

3 db antimikrobiális szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

-

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

16 × 1 (LED)

16 × 1 (LED)

16 × 1 (LED)

-- Kapaszkodó

2

2 (színesen világító)

2 (színesen világító)

-- Színterápiás csobogó

-

2

2

-- Színterápiás vízesés

-

1

1

-- Színesen világító pohártartó

-

4

4

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

1

1

opcióként választható

opcióként választható

1

-- PULSAR™ masszázsrendszer
-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással
-- AQUASOUL™ 4.1 hangrendszer

-

opcióként választható

1 fekvőhelyre

opcióként választható

opcióként választható

igen

-

opcióként választható

2 kerek pop-up hangszóró +
2 beépített hangszóró+
1 beépített mélynyomó

-- Kiegészítő panel

-

opcióként választható
opcióként választható

1 db 1 gombos
1 db 4 gombos

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választhat

igen

Feszültség igény

EveRest START
50

FÚVÓKA

Ezt az 5 személyes jakuzzit hamar megkedveli majd a család apraja-nagyja. 2 tágas
fekvőhelye a tökéletes ellazulásról gondoskodik, 3 ülőhelye pedig, melyek közül az
egyiket megemeltük, kellemes társasági kikapcsolódás helyszínévé teszi. Természetesen ebből a modellből sem hiányozhat az ülőhelyeket kiszolgáló talpmasszázs
emelvény, és az érintőgombos központi vezérlőrendszer. Mint a HighLine kategória
minden modellje, az Everest Start is tartalmazza a víz alatti színterápiás világítást.

Masszázsrendszer

EveRest deluxe
98

FÚVÓKA

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Prémium tartozékok

Opciók
-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

választható

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

választható

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

Az Everest Deluxe és Prémium jakuzzi minden eddiginél több, 98 db fúvókát tartalmaz
a legjobb masszázs élmény eléréséhez. Az EveRest Deluxe jakuzzit felszereltsége
magasan kiemeli az átlagos masszázsmedencék sorából.
A SILENT™ meleg levegős pezsgőmotor, az energiatakarékos keringető szivattyú,
az UV-C fertőtlenítő rendszer, a WPC burkolat tartó keret, a MagmaJet™ fúvóka, az
aromaterápia és a számtalan LED világítótest gondoskodnak e modell tündökléséről.

EveRest PRÉMIUM
98

FÚVÓKA

Az EveRest Prémium jakuzzi a Deluxe változat felszereltségén felül további számos
innovációval teszi felejthetetlenné a kikapcsolódást: az egyik fekvőhelyet extrém felszereltséggel láttuk el: 2 darab 2 lóerős masszázsmotorral, Pulsar™ rendszerrel láttuk el,
valamint itt kapott helyet a AquaSOUL™ hangrendszer irányítófelülete is. A kiegészítő
kezelőpanelek és a WiFi kapcsolattal működő SmartPhone alkalmazás pedig eddig
nem tapasztalt kényelmet biztosít a fürdőzőknek.
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KILIMANJARO

Méret: 2300 × 2300 × 930 mm

Tulajdonságok

START

DELUXE

PRÉMIUM

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

5 fő

5 fő

5 fő

-- Fekvőhely

1 fő

1 fő

1 fő

-- Vízmennyiség

1450 l

1450 l

1450 l

-- Nettó súly

~ 350 kg

~ 410 kg

~ 420 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

WPC

WPC

1 × 32A 230V/50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz
1 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz
1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz

2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz
1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz

Feszültség igény

KILIMANJARO START
50

FÚVÓKA

A KILIMANJARO Start jakuzzi az igazi luxus érzést eleveníti meg otthonunkban. Sok
éves tapasztalat alapján kifejlesztett ergonómikus ülései 6 embernek nyújtanak
testi-lelki felfrissülést. A kapitány ülésben elhelyezett számtalan fúvóka nemcsak
a sportolóknak, hanem a tökéletes testmasszázs rajongóinak is eleget tesznek.

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor
-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

300W+300W 230V/50Hz

300W+300W 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

TP800

SpaTOUCH

-- Összes fúvókaszám

50

76

76

-- Levegő fúvóka

-

12

12

-- Vízirányváltó

-

1

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

5

5

-- Ózongenerátor

1

-

-

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

1

1

-- Szűrőrendszer

3 db antimikrobiális szűrőbetét

3 db antimikrobiális szűrőbetét

3 db antimikrobiális szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

-

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

15 × 1 (LED)

15 × 1 (LED)

15 × 1 (LED)

-- Színterápiás csobogó

-

2

2

-- Színesen világító pohártartó

-

3

3

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

1

1

opcióként választható

opcióként választható

1

-- PULSAR™ masszázsrendszer
-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással
-- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

-

opcióként választható

1 kapitány ülőhelyre

opcióként választható

opcióként választható

igen

-

opcióként választható

2 kerek pop-up hangszóró +
1 beépített mélynyomó

-- Kiegészítő panel

-

opcióként választható
opcióként választható

1 db 1 gombos
1 db 4 gombos

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

igen

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

választható

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

választható

választható

-- MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer

-

választható

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

KILIMANJARO deluxe
76

FÚVÓKA

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Prémium tartozékok

A Kilimanjaro Deluxe jakuzziba épített számtalan LED világítás különleges hangulatot kölcsönöz, akár egy partyról legyen szó, akár egy meghitt beszélgetésről.
A Silent™ pezsgőfürdőmotornak köszönhetően a medence olyan halkan működik,
hogy nem zavarja meg a kikapcsolódást.
A Kilimanjaro Deluxe medence tökéletes választás mindazoknak, akik számára
a kényelem mellett a medence nyújtotta extrák is fontosak.

KILIMANJARO PRÉMIUM
76

FÚVÓKA

Opciók

62

A Kilimanjaro Prémium medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás
jakuzzinak tudnia kell. AquaSoul™ hangrendszer, SmartPhone™ mobil alkalmazás
WiFi kapcsolattal, kiegészítő kezelőpanelek a masszázsmotorok helyi irányításáért
és a Pulsar™ rendszer. Persze nem hiányozhatnak belőle a Deluxe modellre jellemző
kényelmi kiegészítők sem.
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ELBRUS

Méret: 2180 × 2180 × 970 mm

Tulajdonságok

START

DELUXE

PRÉMIUM

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

7 fő

7 fő

7 fő

-- Vízmennyiség

1310 l

1310 l

1310 l

ELBRUS START
41

FÚVÓKA

-- Nettó súly

~ 300 kg

~ 310 kg

~ 340 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

4

4

4

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

WPC

WPC

1 × 32A 230V/50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50 Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50 Hz minimum

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes (230V/50Hz)
1 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)

3 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)

3 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)

Feszültség igény

A szabadban való fürdőzés még soha nem volt ennyire felszabadult élmény, mint
a Wellis Elbrus medencében. Ossza meg ezt a tapasztalatot barátaival ebben
a 7 személyes masszázsmedencében. Már az Elbrus jakuzzi Start változata is
nem kevesebb, mint 41 fúvókát tartalmaz, melyet 2 masszázsmotor működtet.
A vízfelszín alatti 15 LED-ből álló színterápiás világítás mindenkit el fog kápráztatni.

Masszázsrendszer

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

300W+300W (230V/50Hz)

300W+300W (230V/50Hz)

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

TP800

SpaTOUCH

-- Összes fúvókaszám

41

76

76

-- Levegő fúvóka

-

14

14

-- Vízirányváltó

-

2

2

-- Levegő dúsító szabályozó

5

5

5

ELBRUS deluxe
76

FÚVÓKA

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-

-

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

1

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

2 db antimikrobiális szűrőbetét

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

-

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

15 × 1 (LED)

15 × 1 (LED)

15 × 1 (LED)

-- Színterápiás vízesés

-

1

1

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

1

1

opcióként választható

opcióként választható

1

Prémium tartozékok
-

opcióként választható

1 kapitány ülőhelyre

opcióként választható

opcióként választható

igen

-

opcióként választható

2 ovális pop-up hangszóró +
1 beépített mélynyomó

-- Kiegészítő panel

-

opcióként választható
opcióként választható

1 db 1 gombos
1 db 4 gombos

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

igen

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

választható

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

választható

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

-- PULSAR™ masszázsrendszer
-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással
-- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

UV-C vízfertőtlenítő rendszer, WPC keretszerkezet, aromaterápia. Ezeket a plusz
élményeket nyújtja az Elbrus Deluxe medence a Start változathoz képest.
De mint minden Wellis jakuzzi, ez is Prémium kategóriás alapanyagokból készült:
antibakteriális akril lemez, Poli-Max poliuretán hab erősítéssel, vákuumformázott
ABS medence talapzat, UV álló szálcsiszolt műanyag oldalburkolat.

ELBRUS PRÉMIUM
76

FÚVÓKA

Opciók

64

Ehhez a modellhez tartozik egy fő vezérlőegység, és két kiegészítő kezelőpanel.
Ezáltal bármelyik ülésről könnyedén vezérelhetjük a masszázsmotorokat. Sőt, az
egyik ülőhelyen 9 testre szabott masszázsprogram közül választhat a Pulsar™
rendszernek köszönhetően. A fantasztikus AquaSOUL™ hangrendszer, valamint
a kivételes kényelmet biztosító okostelefon WiFi alkalmazás mind belekerültek
az Elbrus Prémium jakuzzi alap felszereltségébe.
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zonza

Méret: 2010 × 1530 × 770 mm

Tulajdonságok

START

DELUXE

PRÉMIUM

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

2 fő

2 fő

2 fő

-- Fekvőhely

1 fő

1 fő

1 fő

-- Vízmennyiség

720 l

720 l

720 l

-- Nettó súly

~ 280 kg

~ 280 kg

~ 280 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

WPC

WPC

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

2 × 2 LE kétsebességes 230V/50Hz

2 × 2 LE kétsebességes 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

300W+300W 230V/50Hz

300W+300W 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

VL260

TP800

TP800

-- Összes fúvókaszám

24

55

55

-- Levegő fúvóka

-

10

10

-- Vízirányváltó

-

1

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

3

3

-- Ózongenerátor

-

-

-

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

1

1

-- Szűrőrendszer

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

-

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

12 × 1 (LED)

12 × 1 (LED)

-- Vízesés

-

1

1

-- Pohártartó

igen

igen

igen

-- Pezsgőtartó

igen

igen

igen

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

1

1

opcióként választható

opcióként választható

1

-- PULSAR™ masszázsrendszer
-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással
-- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

-

opcióként választható

1 fekvőhelyre

-

opcióként választható

igen

-

opcióként választható

2 ovális pop-up hangszóró +
1 beépített mélynyomó

-- Kiegészítő panel

-

-

-

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

igen

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

választható

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

választható

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

zonza START
24

FÚVÓKA

Feszültség igény

Masszázsrendszer

A WELLIS ZONZA medence korlátozott méretű helyen is könnyedén elfér. 3 kényelmes férőhelye egy minden igényt kielégítő masszázsmedencévé teszi. A fekvőhely
tervezésénél különös figyelmet kapott az ergonómia, így egy rendkívül kényelmes,
testhez idomuló felületen élvezhetjük a kényeztető masszázst. A Highline modellekhez
méltóan már a START modell tartalmaz mindent, ami egy frissítő kikapcsolódáshoz elengedhetetlen, a vállmasszázs fúvókákat, ülésenként egy masszázserősség szabályzót,
a színterápiás világítást, pohár- és pezsgőtartót és egyéb kényelmi funkciókat.

ZONZA deluxe
55

FÚVÓKA

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Prémium tartozékok

A Zonza Deluxe medencében szinte minden kényelmi funkció megtalálható, ami egy
nagyobb 5-6 személyes modellben. Mindhárom masszázshelye kiválóan felszerelt, ös�szesen 55 db gondosan elhelyezett hidro- és levegőfúvókát tartalmaz. Különlegessége
ennek a modellnek a medence közepén elhelyezett színterápiás vízesés fúvóka, mely
egy esti fürdőzés során kivételes látványt nyújt. Merüljön el benne, és kényeztesse magát
a hihetetlenül csendes, meleg levegős pezsgőfürdővel, miközben az aromaterápiát elindítva még kellemesebbé teszi az élményt.

ZONZA PRÉMIUM
55

FÚVÓKA

Opciók

66

Kis mérete ellenére ebben a modellben helyet szorítottunk szinte mindennek, amit egy
felső kategóriás jakuzzihoz elengedhetetlennek gondoltunk. A fekvőhelyre 24 masszázsfúvóka került, melyre a vízirányváltó segítségével egy masszázsmotor teljes kapacitását
ráirányíthatjuk, így biztosítjuk a BodyFlow (teljes testes) masszázsélményt. A Prémium medencék alaptartozéka a távoli vezérlés okostelefonról vagy táblagépről, ennek segítségével
még indulás előtt elindíthatja a nyaralójában vagy otthonában lévő jakuzzi fűtőrendszerét
vagy akár a víztisztítást.
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A vízben végzett torna

kevésbé terheli
		az ízületeket,

			mint a szárazföldön.

A NorthLine medencék mindegyikére jellemző a letisztult formavilág, egyszerűség és
egyenes vonalvezetés. Az alapfelszereltségbe tartozó UV-C lámpa a vizet tisztává, a WPC
keretszerkezet pedig különösen tartóssá teszi ezeket a medencéket.
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TRIGLAV

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm

TRiGLAV
28

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

4 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

1100 l

-- Nettó súly

~ 280 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

WPC

Feszültség igény
1 × 32A 230V/50 Hz optimum
1 × 16A 230V/50 Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

-- Vezérlés

VL260

-- Összes fúvókaszám

28

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

4

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

OPCIÓK
--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor (10 fúvókával)

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A Northline modellekre jellemzően a TRIGLAV kialakításánál
az egyik fontos szempont a víz könnyű tisztántartása volt,
így alapfelszereltségként belekerült a legmodernebb UV-C
vízfertőtlenítő eljárás, mely a baktériumokat, algát még csírájában pusztítja el, így biztosítva mindig kristálytiszta vizet.
A TRIGLAV medencét tiszta, egyenes vonalvezetés, mégis
kényelmes, lágy formavilág jellemzi.
Megtervezésekor fő szempont volt az ergonómia mellett
a valóban hatékony masszázsélmény elérése. Az állítható
masszázserősségű, és nyitható/zárható fúvókáknak köszönhetően mindenki saját igényeinek megfelelően állíthatja be
ülő/fekvőhelyét. A biztonságos be- és kiszállást egy csúszásgátló bordázattal ellátott lépcső biztosítja.
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PILATUS

PILATUS

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

42

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

5 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

1200 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

WPC

Feszültség igény
1 × 32A 230V/50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

2 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

-- Összes fúvókaszám

42

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

6

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

Prémium tartozékok
-- Wipod hangrendszer

1

OPCIÓK
--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor (10 fúvókával)

--

Aromaterápia

--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A PILATUS jakuzzit elsősorban a nagyobb méretű, letisztult vonalvezetésű medencék kedvelőinek fejlesztettük,
melyben a 42 masszázsfúvóka mellett számos kényelmi
funkció megtalálható, mint például a dupla színterápiás
világítás és a Wipod hangrendszer. A vízszűrést – mint
ahogy mindegyik Nor thline modellben – egy nagy
hatékonyságú UV-C vízfertőtlenítő rendszer és 2 db
antimikrobiális papírszűrő látja el. A PILATUS medence
áramfogyasztására sem lesz gondja, ebben a modellben helyet kapott a rendkívül energiatakarékos, hosszú élettartamú LAING vízkeringető motor (0,1kW/h) amely halkan
gondoskodik a jakuzzi vizének megfelelő keringetéséről.
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MONT BLANC

MONT BLANC

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

71

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

5 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

1300 l

-- Nettó súly

~ 320 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

WPC

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50 Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

3 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

300W+300W 230V/50Hz

-- Vezérlés

TP800

-- Összes fúvókaszám

71

-- Levegő fúvóka

12

-- Vízirányváltó

2

-- Levegő dúsító szabályozó

6

Vízszűrés
-- UV-C vízfertőtlenítő

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

12 × 1 (LED)

Prémium tartozékok
-- Wipod hangrendszer

1

OPCIÓK
--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

Aromaterápia

--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A NorthLine csoport legnagyobb és legjobban felszerelt
masszázsmedencéje 71 fúvókával és 3 darab 3 lóerős
hidromotorral gondoskodik akár egyszerre 6 személy
tökéletes átmasszírozásáról. A magas komfortfokozatról sem
feledkeztünk meg: a dupla színterápiáról(normál vízalatti és
exkluzív színterápia), a színes LCD kijelzős kezelőfelületről,
a Wipod hangrendszerről. A Mont Blanc jakuzzi szerkezeti
felépítésében is különbözik a többi medencétől, a felületkezelt fa keretszerkezetet egy erős és időtálló WPC (WoodPlastic-Composit) anyaggal cseréltük le mely nem szívja
magába a nedvességet, nem penészedik ezáltal rendkívül
hosszú élettartamot biztosít medencéjének.
A MONT BLANC jakuzzi maximálisan kimeríti az élményfürdőzés fogalmát.
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A jakuzzik az érzelmek
„megkeverésének” hírében is állnak.

A fürdőzés beindítja
a romantikus érzelmeket.

Legnépszerűbb modelljeinket a CityLine kategóriába rendeztük. Mindegyik medencének
három változata van, melyek felszereltségi szinttől függően lehetnek Start/Indoor, Standard,
vagy Deluxe típusok.

wellis.hu

MANHATTAN

Méret: 2130 × 1600 × 750 mm

Tulajdonságok

INDOOR

STANDARD

DELUXE

-- Alapanyag

PU hab erősítéses beltéri akril (6 mm)
Snow White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Szigetelés

Hőtükrös fólia

2 cm vastag polifoam
hőtükrös fóliával

2 cm vastag polifoam
hőtükrös fóliával

-- Ülőhely

2 fő

2 fő

2 fő

-- Fekvőhely

1 fő

1 fő

1 fő

-- Vízmennyiség

660 l

660 l

660 l

-- Nettó súly

~ 250 kg

~ 260 kg

~ 290 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

-

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(választható színben)

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

felületkezelt fa

WPC

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

-

300W+300W 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

-

-

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

VL260

VL260

TP800

-- Összes fúvókaszám

20

20

36

-- Levegő fúvóka

-

-

6

-- Levegő dúsító szabályozó

3

3

3

-- Ózongenerátor

-

-

1

-- Szűrőrendszer

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

-

-

12 × 1 (LED)

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

-

1

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással

-

-

választható

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

-

választható

-- Wipod Multimédia lejátszó

-

-

választható

-- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer
(2 db beépített hangszóró+1db mélynyomó)

-

-

választható

-- Skandináv szigetelés

-

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

MANHATTAN INDOOR
20

FÚVÓKA

Élménymedence a fürdőszobájában! A MANHATTAN jakuzzi megalkotása alatt mindvégig a megfizethetőségre és a fenntarthatóságra összpontosítottak, melyet kompromisszumok nélkül, új fejlesztések és alapanyagok felhasználásával sikerült elérnünk.
A masszázsmedence tervezésénél különös figyelmet fordítottunk a jakuzzi méretére,
hogy könnyedén beférjen egy átlagos lakás ajtaján. A MANHATTAN INDOOR medence
kizárólag beltéri használatra készült.

Feszültség igény

Masszázsrendszer

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Opciók

78

MANHATTAN STANDARD
20

FÚVÓKA

A MANHATTAN STANDARD jakuzzi vastagabb hőszigeteléssel és - Pearl White, vagy
Sterling Silver színben választható - UV álló medenceakrillal kiválóan alkalmas kültéri
használatra is. A fúvókák egyenletes elosztása révén sikerült mindhárom férőhelyet
közel egyenértékű masszázshellyé alakítani. Alacsony fogyasztása mellett a 3 lóerős
masszázsmotor intenzív masszázsélményt nyújt mind a fekvő, mind az ülőhelyeken.

MANHATTAN DELUXE
36

FÚVÓKA

A Manhattan Deluxe jakuzziban helyet kaptak a vádlira irányuló és a csípőtájékon
elhelyezett masszázsfúvókák, valamint 6 darab pezsgőfúvóka, melyek lágy, ellazító
masszázst nyújtanak. 2 darab masszázsmotort és egy előmelegített levegővel működő
Silent™ pezsgőfürdő motort építettünk be, hogy tökéletesen ellássa mind a 36 mas�százsfúvókát. Az aromaterápia, és a közvetlen vízfelszín alatti LED világítás csak fokozzák
a tökéletes masszázsélményt. A MANHATTAN jakuzzi egy életre szóló, felfrissülést és
egészséget nyújtó ajándék testnek és léleknek egyaránt!
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PALERMO

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

Tulajdonságok

START

STANDARD

DELUXE

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

3 fő

3 fő

3 fő

-- Fekvőhely

2 fő

2 fő

2 fő

-- Vízmennyiség

1315 l

1315 l

1315 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

~ 320 kg

~ 350 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(választható színben)

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

felületkezelt fa

WPC

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz

2 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)

2 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

-

300W+300W (230V/50Hz)

PALERMO start
30

FÚVÓKA

A CityLine csoport egyik legjobb ár-érték aránnyal rendelkező jakuzzija, mely kiváló
masszázsérzetet nyújt akár a 2 fekvőhelyen akár a kapitányülésben. A vízalatti színterápiás világítást hangulatunknak megfelelően állíthatjuk a vezérlés által kikevert színek
bármelyikére. A hidromasszázs erőssége könnyedén állítható a medence peremén
elhelyezett levegő dúsítók segítségével. A Palermo START tökéletes választás ha
nagy méretű medencét szeretne alacsony áron.

Feszültség igény

Masszázsrendszer

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

VL260

TP600

TP800

-- Összes fúvókaszám

30

37

57

-- Levegő fúvóka

-

-

10

-- Vízirányváltó

1

1

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

3

3

-- Ózongenerátor

-

1

1

-- Szűrőrendszer

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

-

16 × 1 (LED)

16 × 1 (LED)

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

-

1

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással

-

választható

választható

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- PULSAR™ masszázs rendszer

-

-

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

-

választható

-- Wipod Multimédia lejátszó

-

-

választható

-- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer
(2 db beépített hangszóró+1db mélynyomó)

-

-

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

PALERMO STANDARD
37

FÚVÓKA

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Opciók

A WELLIS PALERMO Standard jakuzzi új, modern formavilága, finom ívelései, letisztult belső tere teszi egyedülállóvá a masszázsmedence kínálatban. A 2 fekvőhely
mindegyike biztosítja a talpak és vádlik masszírozását. A medencében 3 ponton állítható a hidromasszázs intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs
erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg változtatható.

PALERMO DELUXE
57

FÚVÓKA

A Palermo Deluxe jakuzzi számtalan masszázsfúvókája, a meleg levegős pezsgőfürdő,
a beépített aromaterápia, az exkluzív színterápia, és az ózongenerátor az élményfürdőzés
egy újabb szintjét kínálja Önnek. A medencében három ponton állítható a masszázs
intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülőés fekvőhelyein egyénileg változtatható. A 0,1 kW-os, energiatakarékos víz keringető
motorral nem csak az ön pénztárcáját, de környezetünket is óvja.
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MALAGA

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm

Tulajdonságok

START

STANDARD

DELUXE

-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
Sterling Silver és Pearl White színben

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

5 fő

5 fő

5 fő

-- Fekvőhely

1 fő

1 fő

1 fő

-- Vízmennyiség

1100 l

1100 l

1100 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

~ 320 kg

~ 350 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

¾”

¾”

-- Fejpárnák

3

3

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(szürke színben)

Szálcsiszolt UV-álló műanyag
(választható színben)

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

felületkezelt fa

WPC

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE kétsebességes (230V/50Hz)

2 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)

2 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)

-- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

-

-

300W+300W (230V/50Hz)

MALAGA start
31

FÚVÓKA

A MALAGA START modellben az optimálisan elhelyezett 31 darab fúvóka, és a 3 lóerős
masszázsmotor biztosítja a kellemes masszázst és a felfrissülést. A könnyen cserélhető
úszó szűrőbetét takaróeleme úgy van kialakítva, hogy biztos, stabil helyet nyújtson 4
pohár számára. A pohártartó mellett közvetlenül a jégkockákkal hűthető pezsgősüveg
tartó kapott helyet, így egy mozdulattal utántöltheti kedvenc italát.

Feszültség igény

Masszázsrendszer

-- LAING vízkeringető motor

-

1 (0,1 kW)

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

VL260

TP600

TP800

-- Összes fúvókaszám

31

44

56

-- Levegő fúvóka

-

-

12

-- Vízirányváltó

1

1

2

-- Levegő dúsító szabályozó

3

3

3

-- Ózongenerátor

-

1

1

-- Szűrőrendszer

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

1 db süllyesztett szűrőbetét

-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

-

1 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

-

12 × 1 (LED)

12 × 1 (LED)

-- Aromaterápia
-- Thermotető

-

-

1

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- Kiszállítás, beüzemelés

opcióként választható

opcióként választható

opcióként választható

-- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás
WiFi csatlakozással

-

választható

választható

-- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- UV-C vízfertőtlenítő

-

-

választható

-- Kiegészítő fűtőegység (3kW)

-

-

választható

-- Wipod Multimédia lejátszó

-

-

választható

MALAGA STANDARD
44

FÚVÓKA

Vízszűrés

Kényelmi megoldások

Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás.
A MALAGA Standard jakuzziban minden egyben van, ami egy egész estés partyhoz
elengedhetetlen. A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden ülőhelyen kellemes masszázsban részesülhet az összes vendég. Még a hangulatvilágításról sem kell gondoskodnia, ugyanis ennek a modellnek az alapfelszereltséghez
tartozik a 15 led-es exkluzív színterápiás világítás.

Opciók

-- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer

-

-

választható

-- Skandináv szigetelés

választható

választható

választható

-- Spa Bag

választható

választható

választható

-- Xtreme™ Thermotető

választható

választható

választható

-- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

választható

választható

választható

-- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

választható

választható

választható

MALAGA DELUXE
56

FÚVÓKA

A Malaga Deluxe innovatív megoldásával (KI/BE kapcsolható váll- és nyakmasszázs
fúvókák) frissítő masszázst nyújt egy fárasztó nap után. A MALAGA Deluxe jakuzziban
a teljes ellazulást az 54 masszázsfúvóka, a megnövelt teljesítményű masszázsmotorok,
az aromaterápia, a dupla színterápiás világítás (normál vízalatti és exkluzív színterápia)
és a lazító masszázsért felelős Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő segíti elő.
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Hajtsa fel a thermo tetőt,
		
indítsa el a fúvókákat,

			és figyelje,
				amint családtagjai
		

otthagyják a TV-t, a számítógépet,

					mind a jakuzzi felé
			veszik az irányt.

Az OceanLine medencékre jellemző, hogy a rengeteg választható opciónak köszönhetően,
rendkívül sok kombinációban lehet őket összeállítani. Így mindenki megtalálja az otthonához
és igényeihez leginkább illő modellt.
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BAHAMA

Méret: 2300 × 2300 × 920 mm

66

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

5 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

1450 l

-- Nettó súly

~ 350 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50 Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz
2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP800

-- Összes fúvókaszám

66

-- Levegő fúvóka

12

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

5

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

3 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

Nyújtózzon el a jakuzzi kényelmes fekvőhelyén és masszírozza
végig egész testét, míg a többi 5 ülésben családja vagy barátai
részesülhetnek üdítő masszázsélményben. Három hidromasszázs motor, 66 fúvóka és 99 masszázspont gondoskodik
arról, hogy mind a 6 személy tökéletes masszázst kapjon.
BAHAMA – trópusi élmény az Ön otthonában!

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer

--

PULSAR™ masszázs rendszer

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Exkluzív színterápiás világítás

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés
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Méret: 2180 × 2180 × 810 mm

GREENLAND
70

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

3 fő

-- Fekvőhely

2 fő

-- Vízmennyiség

1390 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

2 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz
1 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP800

-- Összes fúvókaszám

70

-- Levegő fúvóka

10

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

2 db süllyesztett szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

PULSAR™ masszázs rendszer

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Exkluzív színterápiás világítás

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A Greenland jakuzzi gondos tervezés eredménye. A medence
belső terének legjobb kihasználása érdekében a szűrőket besül�lyesztettük, a perem vastagságát a minimálisra csökkentettük.
A 2 luxus fekvőhelyet és 3 kényelmes ülőhelyet 3 darab motor
szolgálja ki. Mindemellett minimalista irányvezetésű vonalaival
a legkifinomultabb ízléssel rendelkezők otthonában is megállja
helyét.
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BORNEO

Méret: 2020 × 2020 × 870 mm

55

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

3 fő

-- Fekvőhely

2 fő

-- Vízmennyiség

1300 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP800

-- Összes fúvókaszám

55

-- Levegő fúvóka

10

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

2 db antibakteriális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

PULSAR™ masszázs rendszer

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Exkluzív színterápiás világítás

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

Válassza a WELLIS BORNEO jakuzzit ha egy közepes nagyságú
medencében 2 személy részére is garantálni szeretné a fekvőhelyek tökéletes masszázsélményét! A jakuzzis fürdőzéshez még
hárman csatlakozhatnak, akik a 2 nagy teljesítményű motor által
működtetett hidromasszázs és pezsgő fúvókák segítségével
nyerhetnek betekintést ebbe a nem mindennapi luxusba.
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Méret: 2260 × 1980 × 900 mm

CHALLENGER
57

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

4 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

1150 l

-- Nettó súly

~ 300 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
1 × 32A 230V/50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE 230V/50Hz

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

-- Összes fúvókaszám

57

-- Levegő fúvóka

12

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

1 db süllyesztett szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Exkluzív színterápiás világítás

18 × 1 LED

-- Vízesés

1

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A CHALLENGER jakuzzi tervezésénél a fő szempont a kényelmes,
tágas belső tér kialakítása volt, így akár 5 személy is élvezheti
a medence nyújtotta wellness élményt. Élvezeti értékét tovább
növeli, hogy a fürdőzők könnyen helyet tudnak cserélni a sorba
rendezett Relax ülésekben, amit nem nehezít meg - a többi
medencére jellemző - ülések közti emelvény. A CHALLENGER
jakuzzi továbbá nagy belépőfelülettel rendelkezik, ami nagy
segítségünkre lehet a medencébe való beszálláskor. Az exkluzív
színterápiás hangulatvilágítás mellett a vízesés fúvóka csobogása segíti a teljes ellazulást.
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SAMOA

Méret: 2000 × 1900 × 850 mm

47

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

4 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

900 l

-- Nettó súly

~ 280 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE (230V/50Hz)

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

-- Összes fúvókaszám

47

-- Levegő fúvóka

8

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

PULSAR™ masszázs rendszer

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Exkluzív színterápiás világítás

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A WELLIS SAMOA jakuzzi olyan modell, melyet akkor érdemes
választani, ha korlátozott méretű helye van. Különleges kialakításának köszönhetően, élére állítva könnyedén befér egy
szabványos magasságú ajtónyíláson, ugyanakkor a kisebb méret
ugyanazokat a hidroterápiás előnyöket nyújtja, mint a nagyobb
kialakítású jakuzzik. A fekvőhelyről és a négy ülőhely bármelyikéről könnyen elérheti a medence beépített kezelőit, miközben
47 masszázsfúvóka gondoskodik a fürdőzők kényelméről.
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IBIZA

Méret: 2000 × 1500 × 850 mm

36

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

PU hab erősítéses akril (6,3 mm)

-- Ülőhely

2 fő

-- Fekvőhely

1 fő

-- Vízmennyiség

700 l

-- Nettó súly

~ 250 kg

-- Fűtőegység

1 (3kW/230V/50Hz)

-- Lefolyó

¾”

-- Fejpárnák

3

-- Oldalburkolat

Szálcsiszolt UV-álló műanyag

-- Keretszerkezet

felületkezelt fa

Feszültség igény
1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

1 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 1 LE (230V/50Hz)

-- LAING vízkeringető motor

1 (0,1 kW)

-- Vezérlés

TP600

-- Összes fúvókaszám

36

-- Levegő fúvóka

8

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

3

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

2 db antimikrobiális szűrőbetét

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

1 db 55 LED-es lámpatest

OPCIÓK
--

Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással

--

I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő

--

UV-C vízfertőtlenítő

--

PULSAR™ masszázs rendszer

--

Kiegészítő fűtőegység (3kW)

--

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor

--

Exkluzív színterápiás világítás

--

Aromaterápia

--

Wipod Multimédia lejátszó

--

WPC keretszerkezet

--

Skandináv szigetelés

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Thermotető emelő, univerzális tetőemelő

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

--

Kiszállítás, beüzemelés

A 3 férőhelyes WELLIS IBIZA jakuzzi ideális olyan családok
számára, akik minőségi, kényelmes kikapcsolódásra vágynak.
Elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne a felüdülést segítő 36
masszázsfúvóka, de elég kicsi ahhoz, hogy elférjen szinte
bárhol, akár egy árnyas teraszon, vagy egy kicsit tágasabb
fürdőszobában.
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légzésszabályozásra

Az úszás
kényszerít.
De nem csak a légzőrendszer lendül működésbe,

		hanem szinte az összes izom is.

SWIMSPA
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MANILA

Méret: 5800 × 2250 × 1270 mm

83

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

Üvegszálerősítéses akril (5mm)

-- Ülőhely jakuzzi részben

4 fő

-- Fekvőhely jakuzzi részben

1 fő

-- Ülőhely úszótérben

3 fő

-- Állóhely úszótérben

2 fő

-- Vízmennyiség

7500 l

-- Nettó súly

~ 1100 kg

-- Lefolyó

3 db

-- Fejpárnák

4

-- Oldalburkolat

1 készlet időjárásálló fahatású

Feszültség igény
2 × 3 fázis, 3×25A 230V/400V 50 Hz

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

4 × 3 LE 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 0,4 LE 230V/50Hz

-- Keringető szivattyú

2 × 0,5 LE (230V/50Hz)

-- Vezérlés

2 db BALBOA

-- Összes fúvókaszám

83

-- Levegőfúvóka

16

-- Ellenáramoltató fúvókák

2

-- Vízirányváltó

1

-- Levegő dúsító szabályozó

2

Az egyedi műszaki megoldásokkal működő ellenáramoltatós
MANILA jakuzzi és medence a frissítő úszás nagyszerű élménye mellett olyan erőnléti edzésekre is alkalmas, ami még
a versenyúszókat is kifárasztja.
Önnek nem kell mást tenni, csak mell- vagy gyorsúszásban
hajtani a vizet, az pedig áramlik Ön alatt és mellett. A fárasztó úszás után vehet egy lazító, pezsgőfürdővel kombinált
masszázst a jakuzzi által kínált fekvő, vagy ülőhelyeken.

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

2

-- Szűrőrendszer

2 × 2 db nagyfinomságú papírszűrő

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

3 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

40 × 1 (LED)

OPCIÓK

100

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
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Méret: 3540 × 2300 × 980 mm

PANAMA
85

FÚVÓKA

Tulajdonságok
-- Alapanyag

Üvegszálerősítéses akril (5mm)

-- Ülőhely

2 fő

-- Fekvőhely

7 fő

-- Vízmennyiség

3150 l

-- Nettó súly

~ 750 kg

-- Lefolyó

3 db

-- Fejpárnák

5

-- Oldalburkolat

1 készlet időjárásálló fahatású

Feszültség igény
3 fázis, 3×25A 230V/400V 50Hz optimum
1 fázis, 1×48A 230V/50Hz minimum

A Panama Swimspa egy kis helyigényű úszómedenceként, vagy
egy óriási belső terű jakuzziként működhet.
Ha testedzésre vágyik, a nagy teljesítményű fúvókákkal állítsa be
a kívánt áramlási erősséget, és már úszhat is az árral szemben.
De ha lazítani szeretne, hívja össze tágabb baráti körét, hiszen
ebben a jakuzziban bőven lesz hely akár 10, vagy több személy
részére.
Közel 100 darab fúvókájával ötvözi a modern hidromasszázs technológiát az ősi keleti masszázskultúrával.
Az alapfelszereltséghez tartozó aromaterápia és színterápia jótékonyan hat közérzetére, ezzel segítve elő a teljes ellazulást, vagy
felpezsdülést.

Masszázsrendszer
-- Hidromasszázs motor

4 × 2,5 LE 230V/50Hz

-- Meleg levegős pezsgőfürdő motor

1 × 0,4 LE 230V/50Hz

-- Keringető szivattyú

1 × 0,5 LE (230V/50Hz)

-- Vezérlés

2 db BALBOA

-- Összes fúvókaszám

85

-- Levegőfúvóka

18

-- Ellenáramoltató fúvókák

2

-- Vízirányváltó

3

-- Levegő dúsító szabályozó

4

Vízszűrés
-- Ózongenerátor

1

-- Szűrőrendszer

2 db nagyfinomságú papírszűrő

Kényelmi megoldások
-- Színterápiás világítás

2 db 55 LED-es lámpatest

-- Exkluzív színterápiás világítás

24 × 1 (LED)

-- Pezsgőtartó

1

OPCIÓK

102

--

Spa Bag

--

Thermotető, Xtreme™ Thermotető

--

Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
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KÁDAK

Akril kádak
Hidromasszázs kádak
KÁD VÁLASZTÁS LÉPÉSEKBEN
1. Határozza meg a beépíthető terület nagyságát, ügyelve arra, hogy a kádtest mozgatható maradjon.
2. Válassza ki az Önnek tetsző és a rendelkezésre álló helyre beállítható formát (egyenes, aszimmetrikus vagy sarok).
3. Válassza ki kínálatunkból a legszimpatikusabb kialakítású modellt.
4. Döntsön a kád felszereltségéről és válassza ki a legmegfelelőbb masszázsrendszert
(mechanikus vezérléssel vagy érintőgombos computerrel, lásd 36-37. oldal).
5. Válassza ki a fürdőszoba egyéb berendezéseihez illő csaptelepet.

A hidromasszázs terápiáról
A víz hatása rendkívüli. Hogyha a hétköznapok feszültségéből szeretne feloldódni, vagy csak szeretné meredt izmait
és ízületeit megmasszíroztatni, a hidromasszázs biztosítja a kellemes felüdülést és mindezt természetes körülmények
között.
Hazánkban a fürdőkultúra nem ismeretlen fogalom. A víz, mint őselem, az élet forrása, ezért az emberi szervezet
számára ideális közeg. Megfelelő hőmérsékleten az anyaméhben való lebegés nyugalmát adja. Hatása testre és
lélekre egyedülálló, ami kémiai anyagokkal és egyéb módszerekkel nem helyettesíthető.
A hidromasszázs nem más, mint a víz és a levegő megfelelő összhangjával elért, vérkeringést fokozó masszázs.
A fürdőzés során a test hőmérséklete megemelkedik, a vérkeringés felgyorsul, a vérnyomás csökken. A sejtek számára
szállított oxigén és tápanyag mennyisége többszörösére nő. Mindezek mellett kitágulnak a bőr pórusai, a szövetek,
izmok ellazulnak. Ezeket a hatásokat növelheti a hidromasszázs, mely összességében ajánlható a mozgásszervi és
reumatikus panaszokra, a vérkeringési- és anyagcserezavarok enyhítésére, illetve a visszerek, a cellulitisz megelőzésére.
Természetesen nem elhanyagolható a hidromasszázs hatása a stressz és a fáradtság kezelésében sem. A vízbe merült
test súlya 90%-kal csökken, így az izmok és ízületek felszabadulnak a teher alól, hogy Ön súlytalanul lebeghessen
a gyógyhatású vízben.
A meleg víz és a levegő keveréke alkotja a hidromasszázs vízsugarát, mely a masszázs műveletét végzi. Ez az erőteljes
vízsugár ellazítja a megfeszült izmokat és serkenti az endorfin termelést, a test természetes fájdalomcsillapítóját.
Természetesen a hidromasszázs sokkal többet nyújt, mint egy jó masszázs. A kellemesen pezsgő meleg víz biztosítja
a szellemi és érzelmi felfrissülést egyaránt. Ötven perc reggelente és jól indul a napja. Egy megmártózás este lefekvés
előtt és biztosan mélyen és nyugodtan fog aludni. Ha egyszer kipróbálta, minden nap használni fogja.
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elektronikus vezérlésű masszázsrendszerek

WELLIS masszázsrendszerek
Válasszon saját masszázsrendszert hidromasszázskádjához!
A WELLIS masszázsrendszerek kialakításakor arra törekedtünk, hogy széles
skálát biztosítsunk az egyszerűbbtől, egészen a TV-vel felszerelt legmodernebb hidromasszázs rendszerig. Célunk, hogy mindenki megtalálja
az igényeihez legjobban illő rendszert, ami a mindennapok során azt
a kényelmet nyújtja, amire egy fáradt nap után szüksége van.

Masszázsrendszereink bármelyik kiválasztott kádtípusba beszerelhetőek,
így Önnek csak azt kell eldöntenie, hogy az otthoni wellness élmény minél
tökéletesebb átéléséhez melyik a legmegfelelőbb rendszer.

E-Plus™

élje át az egyedülálló hidromasszázs élményt!
A WELLIS E-PLUS™ masszázsrendszer gondoskodik arról, hogy a kádban töltött idő igazi kikapcsolódás
legyen. A vezérlő segítségével könnyen szabályozhatja a beépített funkciókat, kiválaszthatja a hangulatához legjobban illő színterápiás világítást, vagy élvezheti a különböző színek jótékony hatásait. Biztonsági
zárja a garancia arra, hogy az élmény zavartalan legyen, a kiszárító rendszer pedig szárazzá varázsolja az
egész csőrendszert, így megakadályozza az algásodást és a baktériumok szaporodását a rendszerben.
• érintőgombos computer

• levegő dúsító

• vízszint érzékelő

• digitális vezérlésű hidromasszázs és

• színterápiás világítás

• biztonsági zár

pezsgőfürdő rendszer

• kiszárító rendszer

opció: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Drive™ TOUCH		

könnyű kezelni, használni, megszeretni!
Digitális kijelzőjével a WELLIS E-Drive™ TOUCH masszázsrendszerrel felszerelt kádak irányítása egyszerű,
Önnek csak kényelmesen el kell helyezkednie a kádban és kiválasztani azt a funkciót, ami a legjobban
segíti pihenését. A víz tökéletes tisztaságáról egy beépített ózongenerátor gondoskodik, ami a rendszeren keresztül áramló vizet ózonnal dúsítja, hogy a fürdőzés élménye még tökéletesebb legyen. Kádját
opcionálisan felszerelheti egy vízhőfoktartó rendszerrel, melynek segítségével nem kell folyamatosan
meleg vízzel utántölteni a kádat, így jelentős mennyiségű vizet és pénzt takarít meg.
• LCD kijelzős computer

• levegő dúsító

• ózonos vízfertőtlenítés

• digitális vezérlésű hidromasszázs és

• színterápiás világítás

• vízszint érzékelő

• kiszárító rendszer

• biztonsági zár

pezsgőfürdő rendszer

opció: Vízhőfoktartó rendszer • Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH

Fedezze fel a tökéletes fürdőzés
minden apró részletét!
A WELLIS E-Max™ TOUCH masszázsrendszerű kádakba olyan funkciókat építettünk, amelyek mind azt
a célt szolgálják, hogy Ön a kádban eltöltött idő alatt teljesen kikapcsolódjon és ellazulhasson.
A színterápiás világítás pozitív hatásait ezekben a modellekben érzékelheti a legintenzívebben, hiszen
a központi világítótestet itt 12 apró lámpa egészíti ki a kád oldalára felszerelve. Kapcsolja be a rádiót,
vagy csatlakoztassa kedvenc CD-jét és masszíroztassa végig testét a fúvókák segítségével.

Pneumatikus vezérlésű masszázsrendszerek
Hydro™
fELSzErELtSég:
• pneumatikus vezérlésű hidromasszázs rendszer
• levegő dúsító

HydroAir™
fELSzErELtSég:
• pneumatikus vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
• levegő dúsító
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• digitális LCD kijelző

• színterápiás világítás

• FM rádió és CD csatlakoz tatási

• digitális vezérlésű hidromasszázs és

• ózon generátor

lehetőség

pezsgőfürdő rendszer

• biztonsági zár

• Exkluzív színterápiás világítás: 12 db

• levegő dúsító

• vízhőfoktartó rendszer

LED lámpa a kád oldalán

• vízszint érzékelő

• kiszárító rendszer

E-Multimedia™ TOUCH

XXI. századi technológia
a fürdőkádjában!
Legfejlettebb masszázsrendszerünk a WELLIS E-Multimedia™ TOUCH: az alacsonyabb felszereltségű
rendszerek minden funkciója megtalálható benne, így ötvözi azok összes előnyös tulajdonságát.
Az ózongenerátor gondoskodik a tiszta vízről, a vízhőfoktartó a kellemes hőmérsékletről, a színterápiás
világítás a hangulatáról, a hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszerek pedig a fizikai felfrissülésről.
A luxus kedvelőinek egy LCD TV-t építünk a kádba, hogy fürdőzés közben nézhesse meg kedvenc
filmjét és közben semmi mással ne kelljen törődnie.
• digitális LCD kijelző

• vízszint érzékelő

• FM rádió és CD csatlakoztatási

• digitális vezérlésű hidromasszázs és

• ózon generátor

lehetőség

pezsgőfürdő rendszer

•  biztonsági zár

• Exkluzív színterápiás világítás: 12 db

• levegő dúsító

• vízhőfoktartó rendszer

LED lámpa a kád oldalán

• színterápiás világítás

• kiszárító rendszer

• 7” vízhatlan LCD TV távirányítóval
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ÚJ WELLIS masszázsFÚVÓKÁK
KÁDAKHOZ

KÁD elő- és oldallapok

WELLIS SLIM
FÚVÓKA

Kád elő- és oldallap elhelyezési lehetőségek
Kádjainkat elő- és oldallappal is kérheti, melnyek felszerelési variációit az alábbi ábrákon mutatjuk be.

EGYENES KÁDAK

Az új WELLIS SLIM fúvóka, csak úgy mint
a beszívócsonk, mindössze 1,5 mm-re
emelkedik ki a kádtestből, így biztosítva
a kellemes fürdőzést. Az egyedi tervezésnek
köszönhetően a hidromasszázs rendszerrel
szerelt kádak nemcsak kényelmi, hanem
design szempontból is kiemelkedőek.

Jobb oldali kivitel

Bal oldali kivitel

1.

FAL

2.

FAL

3.

FAL

4.

FAL

ASZIMETRIKUS
KÁDAK
Bal oldali kivitel

FAL

Jobb oldali kivitel

5.

FAL

6.

FAL

FAL

7.

FAL

8.

FAL

WELLIS SLIM fúvóka és beszívócsonk

AQUAwood™ elő- és oldallapok

WELLIS V-Concept™
hátmasszázs rendszer
A masszázsterapeuták és mérnökök által
kifejlesztett Wellis V-Concept™ hátmasszírozó rendszer lényege a fúvókák méretében és elhelyezkedésében rejlik. Az eddig
általánosan elterjedt 1 illetve 2 nagyméretű
hátmasszírozó fúvókából kiáramló vízsugár
közvetlen a gerincoszlopot érte, míg a Wellis
V-Concept™ kisebb méretű fúvókái, elhelyezkedésüknek köszönhetően a gerincoszlop
melletti hátizmokat masszírozzák, ezáltal a
masszázs üdítő hatása sokkal hatékonyabban és gyorsabban jelentkezik.
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Egyenes kádjainkhoz kiegészítőként rendelhetőek a 2 mm vastag AQUAwood™ víztaszító, famintázatú elő- és oldallapok. Wenge és juharfa
színekben kapható, mely harmonizál a legtöbb fürdőszobai bútordarabbal, sőt ezáltal a kádját is egy hangulatos bútorrá varázsolhatja.
Az AQUAwood™ lapokat bármely üres vagy masszázsrendszerrel rendelt egyenes kádra felszerelhetjük.

WELLIS V-Concept™ hátmasszázs rendszer
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WeLLISColor™
SZínterápiás VILÁGÍTÁS
A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, és ezek az érzések testünkre is
komoly kihatással vannak.
A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai állapotunkra. A színterápiás világítás három
különböző színű fényre épül: a zöldre, a kékre és a vörösre.
Kádjaink vezérlőegysége ezeket folyamatosan váltakoztatja vagy a színek közül egy gombnyomásra kiválaszthatja a hangulatának legmegfelelőbbet.

Exkluzív színterápiás világítás
Közvetlen vízszint alatti világítás a kád oldalán amely 12 db LED-ből áll, melyek összhangban
világítanak a kádba szerelt normál vízalatti színterápiás világítással.
Az exkluzív színterápiás világítás az E-Plus™, E-Drive™ TOUCH masszázsrendszerekhez opcióban
kérhető, az E-Max™ TOUCH és az E-Multimedia™ TOUCH masszázsrendszerrel felszerelt kádak
alaptartozéka.
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nanotechnológiás felületkezelés
Legyen Önnek is önmagát tisztító fürdőszobája!
A nanotechnológia felhasználásával kezelt felületek a „lótuszvirág
effektus” megteremtésével évekig megmaradó különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ez az opció minden általunk gyártott masszázsmedencére, hidromas�százskádra, masszázskabinra igénybe vehető, részletes tájékoztatásért
forduljon értékesítő kollegánkhoz.

A nanotechnológiás felületkezeléssel a mikroorganizmusok (vírusok,
baktériumok, spórák, fágok, stb.) nem képesek megtapadni, és éppúgy
könnyűszerrel eltávolíthatók, mint az égett olaj, olajgőz és zsír, vagy
a graffitihez használt szórt festékek, vízkőlerakódások.
A sokszor hosszú ideig tartó és nagyon agresszív vegysze-reket igénylő napi takarítások a nanotechnológiás felületkezelés után rendkívül
gyorsan elvégezhetők, emellett 80%-os vegyszer megtakarításával is
megbízható és alapos tisztaságot garantálnak.

Nanobevonatok
A nanobevonatokat szemmel nem látható nanorészecskék alkotják. Ezen apró
részecskék a kezelt felületen a felhordás alkalmával intelligens módon rendeződnek el.
Az alkotóelemek egy része a kezelt felülettel alkot kémiai kötést, míg másik részük a
levegővel. Ezáltal a kezelt felületre a fentebb felsorolt hatások lesznek jellemzőek.
A részecskék önszerveződése révén egy extra vékony, üvegszerű felület alakul ki, mely
tartósan ellenáll az agresszív környezeti hatásoknak. Példánk a természet.
A tisztaság jelképének tartott lótuszvirág leveleiről minden nedvesség lepereg, és
semmilyen szennyeződés nem tapad meg rajtuk. Ez az úgynevezett lótusz-hatás a
mikrostrukturált hidrofób (víztaszító) felület következménye.

Természetes csillogás
Mivel a nanorészecskék igen parányiak, így a kezelt felületen semmilyen
negatív változást, fényhajlást vagy fénytörést nem lehet észrevenni,
kivéve a kívánt tiszta csillogást.

Nera Maxi süllyesztett beépítése

Minden a konyhában és a fürdőszobában található üveg és kerámia
felületen (szaniter) alkalmazható bevonat, mely akadályozza a vízkőlerakódást. Tartósan tiszta, csillogó felületet biztosít vegyi anyagok
használata nélkül. Így Ön pénzt, energiát és időt takarít meg.
A fürdőkádban és a fürdőcsapon egyaránt alkalmazható be-vonat nem
okoz bőrirritációt. A környezetvédők szerint ez a találmány nemcsak
a háztartási munkában jelent segítséget, hanem a fürdőszobai felszerelések élettartamát is jelentősen meghosszabbítja.
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MICROSILK
OXYGEN THERAPY™
oXYGEN THErAPy™ az időtlen szépségért
•
•
•
•
•

Az oxigénben gazdag mikrobuborékok milliárdjai selyemként ölelik körül testét.
Egy időben hidratál és tisztít
A mikrobuborékok a pórusok mélyére hatolnak és ezáltal tisztítják bőrét
Feltölti és hidratálja a bőrt
Csökkenti a szarkalábakat és ráncokat

Az oxigénben gazdag fürdő jót tesz az egészségének
•
•

Több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét
serkenti a kollagén termelődését

A negatív töltésű ionok pozitív hatásai
•
•
•

Megnöveli a szerotonin szintet
Semlegesíti a szabad gyököket
Nyugtatja az elmét és a testet

napi 20 perc fürdőzés
az időtlen szépségért

A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ több, mint 70%ra növeli a víz oxigén szintjét. Apró méretüknek
köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére
tudnak hatolni eltávolítva a szennyeződéseket,
emellett oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje
érdekében, megnövelik a száraz bőr hidratáltságát,
elősegítik a bőrsejtek növekedését, csökkentik a
ráncokat, szarkalábakat, hegeket és bőrhibákat.

Válassza opcióként a OXYGEN THERAPY™ rendszert új

NERA

NERA MAXI

kádjába!

MILAN
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lizzi
Akril kádtest

1500 × 750 × 630 mm
1600 × 750 × 630 mm
1700 × 750 × 630 mm

-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett
Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

12

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

20

HydroAir™
-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™
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Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

LIZZI Hydro™ fejpárnával

Lizzi

20

1 500 / 1 600 / 1 700

FÚVÓKA

1 000 / 1 100 / 1 200
1 280 / 1 380 / 1 480
375
70

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------

20

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

LIZZI 160/170 akril kád, le és túlfolyóval, fejpárnával

450

E-Drive™ TOUCH
--------

20

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

750

------

Ajánlott csaptelepszett - RUSSO

20

330

700

FÚVÓKA

400

--------

630

-----

LIZZI HydroAir™ RUSSO csaptelepszettel, fejpárnával
Vízmennyiség  •  150 cm: 165 liter  • 160 cm: 195 liter •  170 cm: 225 liter

117

KÁDAK

wellis.hu

VITALIA
Akril kádtest

1600 × 750 × 630 mm
1700 × 750 × 630 mm

-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett
Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™
--------

12

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

22

HydroAir™
-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH

22

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

VITALIA 160/170 HydroAir™ CUBIC SLIM csaptelepszettel

Vitalia

22

FÚVÓKA

900 / 1000

90

----------

VITALIA 160/170 akril kádtest le- és túlfolyóval

750

--------

22

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

375

------

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM

450

-----
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800 / 850

22

1600 / 1700

FÚVÓKA

440

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

630

E-Multimedia™ TOUCH
-----------

VITALIA 160/170 akril kádszett fejpárnával
Vízmennyiség: 160 cm: 195 liter - 170 cm: 225 liter

119

KÁDAK

wellis.hu

titano
Akril kádtest

1800 × 800 × 630 mm
1900 × 900 × 630 mm

-- 5 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- Keretes lábszerkezet beépítve

Akril kádszett
-----

Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™
-------

16

Akril kádszett
2 × 6 Mikro fúvókás
V-concept™ hátmasszázs rendszer
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

26

HydroAir™
-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™
------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------
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Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

TITANO 180/190 akril kád, le- és túlfolyóval

26

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

26

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Drive™ TOUCH
--------

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC EXTRA

TITANO 180/190 E-Drive™ TOUCH™

26

FÚVÓKA

26

FÚVÓKA

TITANO 180/190 akril kád elő- és oldallappal, CUBIC EXTRA csaptelepszettel
Vízmennyiség: 180 cm: 255 liter - 190 cm: 290 liter
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PALMA
Akril kádtest

1600 × 1050 × 630 mm

-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett
-----

Ajánlott csaptelepszett - RETRO

Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™
--------

12

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

PALMA akril kádtest le- és túlfolyóval, fejpárnával

HydroAir™

20

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™
------

E-Drive™ TOUCH
--------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------
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PALMA Hydro™ fejpárnával

20

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

20

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

20

FÚVÓKA

PALMA E-Multimedia™ TOUCH fejpárnával

Bal oldali kivitel

Jobb oldali kivitel

20

FÚVÓKA

PALMA Hydro™ + RETRO csaptelepszet
Vízmennyiség: PALMA 160: 285 liter
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SEPIA
1500 × 1050 × 630 mm
1600 × 1050 × 630 mm

Akril kádtest
-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett
-----

Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM

Hydro™
--------

12

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

20

HydroAir™
-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™
------

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Drive™ TOUCH
--------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------

124

20

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

20

SEPIA akril kádtest le- és túlfolyóval, fejpárnával,
CUBIC SLIM csaptelepszettel

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

SEPIA Hydro™ CUBIC SLIM csaptelepszettel,
fejpárnával

20

FÚVÓKA

Bal oldali kivitel

Jobb oldali kivitel

20

FÚVÓKA

SEPIA akril kádszett fejpárnával , CUBIC SLIM csaptelepszettel
Vízmennyiség:  SEPIA 150: 240 liter   •   SEPIA 160: 280 liter
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SCALA
Akril kádtest

1400 × 1400 × 630 mm
1500 × 1500 × 630 mm

-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett
-----

Ajánlott csaptelepszett - RETRO

Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

16

-- Akril kádszett
-- Keretes lábszerkezet
-- 6 + 6 Mikro fúvókás V-concept™
hátmasszázs rendszer
-- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
-- Pneumatikus irányító gomb
-- Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

24

HydroAir™
-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

SCALA akril kádtest le- és túlfolyóval

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH
--------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------

126

24

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

24

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

24

SCALA E-Plus™

FÚVÓKA

24

750/800

------

1 150 / 1 200

FÚVÓKA

SCALA Hydro™ + RETRO csaptelepszett, fejpárnával
Vízmennyiség:  SCALA 140: 285 liter  •  SCALA 150: 375 liter
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MILLE
Akril kádtest

1400 × 1400 × 630 mm
1500 × 1500 × 630 mm

-- 4 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

Ajánlott csaptelepszett - RETRO

Akril kádtest
Szintező láb beépítve
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon
OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™

16

-- Akril kádszett
-- Keretes lábszerkezet
-- 6 + 6 Mikro fúvókás V-concept™
hátmasszázs rendszer
-- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
-- Pneumatikus irányító gomb
-- Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

HydroAir™

24

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

MILLE akril kád le- és túlfolyóval

E-Plus™
------

E-Drive™ TOUCH
--------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™
-----------

128

24

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™
----------

24

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

24

MILLE E-Drive™ TOUCH

FÚVÓKA

24

500/550
500/550

-----

FÚVÓKA

MILLE E-Drive™
Vízmennyiség: MILLE 140: 265 liter · MILLE 150: 355 liter
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PY ™

lk ®

OXYGEN T

HE

RA

Mi

5 mm vastag akril kádtest
POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
Keretes lábszerkezet
Biztonsági üvegbetét
2 db felhajtható fejpárna

Akril kádszett

11

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
5 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

HydroAir™

23

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 12 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

23

FÚVÓKA
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1200
1530

0
33

1530

23

0
33

Üres kád esetében is süllyesztett fúvóka előkészítéssel kapható.

420

420

260
260

MILAN HydroAir™ STILE csaptelepszettel
Vízmennyiség: 330 liter

170

170

FÚVÓKA

640
640 600

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

Milan
Milan

MILAN E-Drive™ TOUCH, STILE csaptelepszettel

0
15

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™ TOUCH
-----------

23

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™ TOUCH
----------

23

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Drive™ TOUCH
--------

MILAN akril kádszett, STILE csaptelepszettel

FÚVÓKA

E-Plus™
------

1550 × 1550 × 640 mm

Ajánlott csaptelepszett - STILE

Hydro™
-------

o

Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Biztonsági üvegbetét
2 db felhajtható fejpárna
Kádelőlap tusfürdőtartóval
Automata le- és túlfolyó + szifon
OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

600

-------

cr

800

------

Si

Akril kádtest

MILAN

2 164
2 164
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DUBLO
Akril kádtest

1800 × 1300 × 620 mm

5 mm vastag akril kádtest
POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
Keretes lábszerkezet
2 db felhajtható fejpárna
Krómozott kapaszkodó
Jobb vagy bal oldali kivitel

Akril kádszett

Ajánlott csaptelepszett - LEILA

Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Biztonsági üvegbetét
2 db felhajtható fejpárna
Kádelőlap tusfürdőtartóvalú
Kapaszkodó
Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

16

-- Akril kádszett
-- Keretes lábszerkezet
-- 2 × 6 Mikro fúvókás V-concept™
hátmasszázs rendszer
-- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
-- Pneumatikus irányító gomb
-- Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

DUBLO akril kádszett LEILA csaptelepszettel

HydroAir™

29

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 13 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

29

E-Plus™

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

132

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

Dublo
Bal oldali kivitel

Jobb oldali kivitel

600

29

FÚVÓKA

500

650
1 300

1 800

29

DUBLO E-Plus™ LEILA csaptelepszettel
Vízmennyiség: 330 liter

FÚVÓKA

Üres kád esetében is süllyesztett fúvóka előkészítéssel kapható.

700

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™
-----------

DUBLO E-Drive™ TOUCH, LEILA csaptelepszettel

465

E-Max™
----------

29

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

180

--------

900

E-Drive™ TOUCH

1 300

------

400

--------

620

-------

1 800

133

KÁDAK

wellis.hu

PY ™

lk ®

OXYGEN T

HE

RA

Si

Akril kádtest

Mi

-- 5 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- Keretes lábszerkezet

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM • CUBIC EXTRA

12

Akril kádszett
Keretes lábszerkezet
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

NERA akril kádtest le- és túlfolyóval

HydroAir™

22

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

FÚVÓKA

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH
--------

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™
-----------

134

NERA akril kádszett CUBIC SLIM csaptelepszettel,
fejpárnával

22

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™
----------

22

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

22

NERA E-Plus™ CUBIC SLIM csaptelepszettel, fejpárnával

FÚVÓKA

1200

500

------

1850 × 900 × 720 mm

EXTRA

Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon
Akril díszkeret
OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™
--------

o

SLIM

Akril kádszett
------

cr

Nera

22

FÚVÓKA

NERA akril kádszett CUBIC SLIM csaptelepszettel, fejpárnával
Vízmennyiség: 285 liter

135
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AKRIL
kádperem

Exkluzív
színterápiás
LED-világítás

Nera maxi
MicroSilk®
OXYGEN
THERAPY™
OPCIÓ

KÁDAK
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PY ™

OXYGEN T

HE

RA

Si

lk ®

Nera maxi

Akril kádtest

Mi

-- 5 mm vastag akril kádtest
-- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
-- Keretes lábszerkezet

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM • CUBIC EXTRA

17

Akril kádszett
2 db hidromotor
6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
3 Mikro fúvókás hátmasszázs rendszer
2×2 Mikro fúvókás lábmasszázs rendszer
Pneumatikus irányító gomb
Masszázserősség szabályzó

FÚVÓKA

HydroAir™

37

-- Hydro™ felszereltségű kád
-- 2×10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

138

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
Biztonsági zár
7” vízhatlan LCD TV távirányítóval

NERA MAXI E-Multimedia™ TOUCH,
2 db fejpárnával

37

FÚVÓKA
1200

Digitális vezérlés
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Exkluzív színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Vízhőfoktartó rendszer
FM rádió és CD csatl. lehetőség
Biztonsági zár

E-Multimedia™
-----------

37

Digitális vezérlés
FÚVÓKA
LCD kijelző
Ózonos vízfertőtlenítés
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Max™
----------

37

Érintőgombos vezérlés
FÚVÓKA
Színterápiás világítás
Csőkiszárító rendszer
Biztonsági zár
OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

E-Drive™ TOUCH
--------

NERA MAXI akril kádszett 2 db fejpárnával

FÚVÓKA

E-Plus™
------

1850 × 1500 × 720 mm

EXTRA

Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon
Akril díszkeret
OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™
---------

o

SLIM

Akril kádszett
------

cr

1050

37

FÚVÓKA

NERA MAXI Hydro™ CUBIC SLIM csaptelepszettel, süllyesztett kivitelben, 2 db fejpárnával
Vízmennyiség: 680 liter

139
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TINY
140 × 70 × 63 cm
150 × 70 × 63 cm
170 × 70 × 63 cm

Kádparavánok
Panorama arc
1500 × 1500 × 1500 mm
1500 × 1500 mm-es Scala kádra*
Polírozott alumínium keret
8 mm vastag biztonsági üvegajtó
6 mm vastag biztonsági fixüveg
2 oldalra nyíló görgős tolóajtók
*a kád íves peremrészén semmilyen
kezelőegység/csaptelep nem lehet.

TINY 170 akril kád, le és túlfolyóval

Akril kádtest

Panorama linea

-- 4 mm vastag, szaniter akril kádtest
-- Poliuretán haberősítés a kádtesten
-- Szintező láb

1690 × 750 × 1500 mm
1700 × 750 mm-es egyenes kádra*

Akril kádszett
Akril kádtest
Keretes lábszerkezet
Kádelőlap + 1 oldallap
Automata le- és túlfolyó + szifon

Ajánlott csaptelepszett - STILE

Polírozott alumínium keret
8 mm vastag biztonsági üvegajtó
6 mm vastag biztonsági fixüveg
Egy oldalra nyíló görgős tolóajtó

40

Tini

400

-----

*a kád külső peremrészén semmilyen
kezelőegység/csaptelep nem lehet

90

950 / 1 050 / 1 250

350

50

420

700

50

1 400 / 1 500 / 1 700

230

140

141

SZABADONÁLLÓ KÁDAK

wellis.hu

142

Venus

Garda

1700 × 730 × 770 mm

1700 × 720 × 785 mm

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
-- Le- és túlfolyó/csőrendszer ezüst színben
-- Bronz tartólábak ezüst színben

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
-- Le- és túlfolyó/csőrendszer ezüst színben
-- Bronz tartólábak ezüst színben

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.
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OVAL

SIERRA

1860 × 885 × 605 mm

1730 × 775 × 710 mm

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
-- Le és túlfolyó
-- Rejtett szintezőláb

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
-- Le és túlfolyó
-- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.
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como

CIPREA

1780 × 805 × 570 mm

1890 × 890 × 575 mm

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
-- Le és túlfolyó
-- Rejtett szintezőláb

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
-- Le és túlfolyó
-- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.
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perfetto

Squaro

1810 × 860 × 600 mm

1780 × 805 × 570 mm

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
-- Le és túlfolyó
-- Rejtett szintezőláb

-- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
-- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
-- Le- és túlfolyó
-- Fa tartószerkezet wenge színben

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.

Dupla falú szerkezet:
A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség
nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is
elhelyezhető.
A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz
hőmérsékletének megőrzéséről.
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csaptelepszettek

RUSSO

CIRCO

LEILA

RETRO

Válasszon kádjához csaptelepszettjeink közül! Mindenki megtalálja a fürdőszobájához illőt a retrótól
a modernig. Óriási előnye a csaptelepjeinknek, hogy a fal- és csempevésés költségét megspórolva,
a kádba építve kapja meg. A szett tartalma: hideg-, meleg-, váltószelep, beömlő, kézitus. Beömlőink
víztakarékos szűrővel vannak ellátva (kivéve a CUBIC és RETRO vízesés beömlő esetében).

STILE

CUBIC EXTRA - SLIM
EXTRA beömlő

Egycsöves szabadon
álló kádcsaptelep
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Kétcsöves szabadon
álló kádcsaptelep

SLIM beömlő

Marilyn kádperemre
szerelhető csaptelep
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Zuhanykabinok
Gőzkabinok

Wellis zuhanytálcák
Az SMC egy speciális üvegszállal erősített, lágy állagú poliészter alapanyagú lemez,
melyet a megfelelő formájú préselemek között magas hőmérsékleten, nagy nyomáson
polimerizálnak, így kapja meg végleges formáját, és páratlan tulajdonságait.
Ezt a más iparágakban (űrkutatás, gépipar, autóipar) már jól bevált gyártási eljárást
a fürdőszoba piac a közelmúltban fedezte csak fel, és most kezdi csak érzékelni előnyeit
a korábban alkalmazott alapanyagokkal, és technológiákkal szemben. Tartóssága, és
minősége állandó, köszönhetően az impregnált szálerősítésnek, de súlya feleakkora, mint
a hasonló tulajdonságokkal bíró öntött márvány tálcáké. A hátsó oldali bordázat úgy erősíti a zuhanytálca szerkezetét, hogy közben annak súlyát csak kis mértékben növeli meg.
A lágy nyersanyag kiváló formázást tesz lehetővé, így az SMC zuhanytálcák éles sarok
kiképzése sokkal esztétikusabb látványt nyújt, mint akril társaiké.
Az SMC alapanyagból készült zuhanytálca fokozottan ütésálló, nyomó-, hajlító- és
szakítószilárdsága nagy, nem reped, hőmérsékleti stabilitása páratlan (hőre nem tágul),
vegyszerálló, jó hőszigetelő képességű, könnyen tisztítható és természetesen vízálló.

ZUHANYKABINOK
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gemini

Cassini

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm

GEMINI zuhanykabin

GEMINI magas zuhanytálca

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtók: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Két irányba nyíló tolóajtó
Az ajtók kibillenthetők, így könnyebben tisztán tarthatók
Mágneses ajtózár
Alumínium ajtónyitó fogantyúk

GEMINI zuhanytálca
SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon
A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.
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Cassini zuhanykabin
Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtó: Egy irányba nyíló tolóajtó,
6 mm vastag, átlátszó biztonsági üvegből
Az ajtó nyitási iránya megfordítható
Az ajtó kibillenthető, így könnyebben tisztán tartható
Alumínium ajtónyitó fogantyúk

GEMINI lapos zuhanytálca

Cassini zuhanytálca
SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon

CASSINI magas zuhanytálca
radius: 500 mm

CASSINI lapos zuhanytálca
radius: 500 mm

A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.
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vigo

enzo

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanykabin:
800 × 1200 × 1850 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm

zuhanytálca:
800 × 1200 × 40 mm

enzo jobb

vigo zuhanykabin
Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtó: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Exkluzív, látványos görgőszerkezet
Egy irányba nyíló tolóajtó, nyitási irány nem megfordítható
Mágneses ajtózár
Alumínium ajtónyitó fogantyú

vigo zuhanytálca
SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon
A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.

156

VIGO magas zuhanytálca
radius: 500 mm

enzo zuhanykabin

enzo BAL

ENZO lapos zuhanytálca

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtók: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Exkluzív, látványos görgőszerkezet
Alumínium ajtónyitó fogantyú
Jobbos - balos kivetel

enzo zuhanytálca
VIGO lapos zuhanytálca
radius: 500 mm

SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon
A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.
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Mobili
			 MAX

Mobili
Komplett akril hátfalas zuhanykabin és zuhanytálca

Komplett akril hátfalas zuhanykabin magas zuhanytálcával SFA Sanibroy integrált átemelő pumpával

Méret: 900 × 900 × 2145 mm
Méretek: 900 × 900 × 2145 mm
Zuhanytálca mérete:
900 × 900 × 187 mm

Magas zuhanytálca mérete:
900 × 900 × 275 mm

Mobili KOMPLETT HÁTFALAS AKRIL ZUHANYKABIN

mobili zuhanytálca

Zuhanykabin: Kiváló minőségű szögletes zuhanykabin, könnyen vezethető tolóajtókkal.
Alumínium és fényes króm profilokkal. 6 mm transzparens edzett biztonsági üveg.
A két tolóajtó záródását mágnescsík segíti.
Króm fogantyúk.
Praktikus és könnyen tisztántartható, alsó síneken kibillenthető ajtók.
Hátfal: 5 mm ABS szaniter akril poliuretán haberősítéssel.
Felszereltsége: króm zuhanyrúd kosárral, formatervezett, szögletes zuhanygégecső
(1,5 m), zuhanyfej.

Zuhanytálca: 5 mm vastag ABS szaniter akrilból poliuretán
haberősítéssel készült.
Lefolyó krómtetővel, tálca felülete csúszásmentes.
Lefolyó átmérője: Ø 50 mm.

Mobili MAX KOMPLETT HÁTFALAS AKRIL ZUHANYKABIN

mobili max zuhanytálca

Zuhanykabin: Kiváló minőségű szögletes zuhanykabin, könnyen vezethető
tolóajtókkal.
Alumínium és fényes króm profilokkal. 6 mm transzparens edzett biztonsági
üveg. A két tolóajtó záródását mágnescsík segíti.
Króm fogantyúk.
Praktikus és könnyen tisztántartható, alsó síneken kibillenthető ajtók.
Hátfal: 5 mm ABS szaniter akril poliuretán haberősítéssel.
Felszereltsége: króm zuhanyrúd kosárral, formatervezett, szögletes zuhanygégecső (1,5 m), zuhanyfej.

Zuhanytálca: 5 mm vastag ABS szaniter akrilból poliuretán haberősítéssel készült. Magas zuhanytálca integrált átemelő pumpával az
SFA-Sanibroy cég Sanilife termékcsaládjából.
Extra görgők és emelőkar segíti az összeállított zuhanykabin végleges
helyére csúsztatását.
Levehető zuhanytálca előlap lehetővé teszi a gyors és kényelmes
hozzáférést a lefolyó szifonhoz és átemelő pumpához. Lefolyó
krómtetővel, tálca felülete csúszásmentes.
Lefolyó átmérője: Ø 50 mm.

Levehető előlap

Extra görgők

Zuhanyfej

Szappantartó
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Zuhanyfej

Zuhanyrúd

Zuhanyrúd

Szappantartó

Átemelő pumpa
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A gőzfürdőről
Mindennapjainkban egyre kevesebb idő jut egészségünk
megőrzésére és közérzetünk javítására. A folyamatos napi
események sérülékeny szervezetünkben negatív folyamatokat
indítanak el. Az első védelmi vonalunk a bőr, mely leginkább
van kitéve a káros behatásoknak. Azonban a gőzfürdőzéssel
számos fellépő káros behatást kezelhetünk akár az otthonunkban is.
Csak annyit kell tennie, hogy beüljön egy gőzkabinba és
pihenjen benne akár 20 percet, majd egy frissítő zuhany után
a folyamatot ismételje meg akár többször is. Kimutatható
hatással van a szépségápolásra, mivel használatával az elhalt
hámsejtektől a bőr hamarabb megszabadul, így lágyabb,
puhább, rugalmasabb lesz. A nyugtató illatoknak (kamilla,
eukaliptusz, levendula) és a kellemes melegnek köszönhetően
oldódik a stressz, csökken az álmatlanság.

A finn szaunák száraz levegője helyett inkább a törökfürdők
nedves melegét nyújtja, amivel segíti a stresszoldást, az izmok
ellazulását, a regenerálódást, és serkenti a szervek vérellátását.
A száraz meleggel ellentétben intenzívebben növeli a test
hőmérsékletét a kívánt szintre, a gőz hatására 15-20 perc alatt
emeli meg a test belső hőmérsékletét 38,3–39,4 °C értékre.
Enyhíti a légzőszervi megbetegedések tüneteit, az izomfájdalmakat, rugalmasabbá teszi a bőrt, megelőzi a cellulitisz kialakulását, a pórusok tágításával pedig serkenti a méregtelenítést.

A gőzkezelés élénkíti a szív- és érrendszert
Egy 15–20 perces kezelés alatt a pulzusszám 75-ről 100-110-re is felszökik. Ez azonban csak a vérkeringést élénkíti, a vérnyomás
nem növekszik, mivel a bőr hajszálerei a hő hatására kitágulnak, ezáltal a nagyobb vérmennyiséget be tudják fogadni.
A kitágult hajszálerek lehetővé teszik, hogy a véráram nagy mennyiségű tápanyagot szállítson a bőrhöz, valamint, hogy a vér által
szállított illóolajok nagyobb mértékben felszívódjanak.
A száraz szaunázástól eltérően a gőzfürdő nem csökkenti a bőr víztartalmát, és megakadályozza, hogy a mérgező anyagokat
tartalmazó izzadság a leöblítés előtt a bőrre száradjon.

Hidratálja a száraz bőrt
A gőzfürdő jobb a bőrnek, mint a szauna – néha túl száraz – levegője. Ez az oka, hogy az arc gőzölése sokáig felbecsülhetetlen
értékű része volt a kozmetikai kezelések módszereinek. A gőzterápia még a test legapróbb hajszálcsatornáiban lerakódott szennyeződéseket is eltávolítja.

A gőz belélegzése
A gőz belélegzés (inhalálás) hatékony gyógymód a légzőszervi megbetegedések kezelésére, amelyet erősen ajánlanak a közönséges meghűlés, az orr-melléküreg gyulladás, a hörghurut és az asztma gyógyításához.

A cellulitisz kezelésénél felülmúlja a testtekercseléses eljárás hatását
A nebraskai Omaha Masszázsterápiai Intézetének igazgatója, dr. John Welbes, a gőzfürdőt ajánlja a cellulitisz kezelésére, mivel arra
az eredményre jutott, hogy ez hatékonyabban növeli a szövetek hőmérsékletét, mint a test betekercselése. „A test betekercselése
nagyon lassú hatást fejt ki” - mondja dr. Welbes. „Akár egy óráig is eltarthat, míg ugyanolyan szövethőmérséklet növekedést érünk
el, mint amilyet a gőzfürdőben 10 perc alatt”.
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minima

gőzkabin

1200 × 900 × 2250 mm

8 mm vastag biztonsági füstüveg
Exkluzív fekete panorámatükör hátlap
Polírozott alumíniumkeret
Üveg tusfürdőtartó polc
Mágneses ajtózár
Fém tartószerkezet
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Trópusi keményfa mozgatható ülőke
Kézitus
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Ventilátor
23 cm átmérőjű trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval
Színterápiás világítás (4 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
6 fúvókás hátmasszírozó rendszer

senzo

GŐZKABINOK

gőzkabin

1000 × 1000 × 2260 mm

6 mm vastag biztonsági üveg
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Két oldalra nyíló tolóajtó
Mágneses ajtózár
Krómozott leeresztőszelep
Üveg tusfürdőtartó polc
Fém tartószerkezet
Kézitus, trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval

Automatikus gőzgenerátor tisztítási funkció
Színterápiás világítás (4 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
6 fúvókás hátmasszírozó rendszer
Érintőgombos digitális vezérlő
Beépített FM rádió
Páraelszívó rendszer
Belső világítás (2 db)
Felhajtható ülőhely
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senzo maxi

GŐZKABINOK

2 személyes
gőzkabin

1200 × 1200 × 2260 mm

6 mm vastag biztonsági üveg
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Két oldalra nyíló tolóajtó
Mágneses ajtózár
Krómozott leeresztőszelep
Üveg tusfürdőtartó polc
Fém tartószerkezet
Kézitus, trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval

Automatikus gőzgenerátor tisztítási funkció
Színterápiás világítás (4 db LED)
Belső világítás (2 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
2 × 6 fúvókás hátmasszírozó rendszer
Érintőgombos digitális vezérlő
Beépített FM rádió
Páraelszívó rendszer
2 db felhajtható ülőke
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ZUHANYPANELEK

Mariner

BLACK/silver

1600 × 190 × 80 mm

Gaia

Lucia

1500 × 220 mm

1560 × 180 mm

Rozsdamentes acél-alumínium
ötvözetű paneltest
Biztonsági üveg borítás a paneltesten
2 db állítható masszázs fúvóka
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Egykaros csaptelep
Kézitus

rainfest

Átmérő: 500 mm

Rozsdamentes acél kivitel
Álmennyezetbe építhető trópusi esőztető
Világítás (6 db LED)
Láncon függeszthető
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Rozsdamentes acél-alumínium ötvözetű
paneltest
2×50 tűfúvókás hidromasszázs
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Termosztátos csaptelep
Kézitus

Rozsdamentes acél-alumínium
ötvözetű paneltest
Sarokba is szerelhető
2 db állítható masszázs fúvóka
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Egykaros csaptelep
Kézitus

raincube

400 × 400 mm

Rozsdamentes acél kivitel
Álmennyezetbe építhető trópusi esőztető
Világítás (4 db LED)
Láncon függeszthető

agora

NICO

kerti zuhanyzó
2200 × 280 mm

zuhanyajtó
1800 × 2000 mm

Lauan trópusi keményfa kivitel
Hideg-melegvíz bekötési lehetőség
Kerámiabetétes csaptelep
Fejzuhany
Könnyen telepíthető

Alumínium keret
Alumínium fogantyú
8 mm biztonsági üveg
70 cm széles ajtó
Zuhanytálca nélkül
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WelLis Infraszaunák
Az infrakabin hatékony, mégis kíméletesebb a hagyományos szaunáknál,
mivel hőmérséklete csupán 35-45 °C, ezért azok is nyugodtan használhatják, akik nem kedvelik a magas hőmérsékletet.
Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhosszúságú,
szemmel nem látható sugarat bocsát ki.
A hosszúhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba
hatol, ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb verejtékképződés
tapasztalható. Az infraszaunában továbbá nemcsak a verejtékmirigyeken,

hanem a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos,
mert sok toxikus anyag vízben nem, csak testzsírokban oldódik. A normál
szaunában a verejték 97%-a vízből áll, az infraszaunában 80% vizet és 20%
zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban oldódó mérgező hatású anyagokat
„izzadunk” ki.
Az infraszauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de a testünkben
felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól is megszabadulunk.

A Szaunázás öröme
							mindenkinek!
INFRASZAUNÁZÁS Jótékony hatásai
szervezetünkre

Javítja a vérkeringést, erősíti a kardiovaszkuláris rendszert
Mialatt a verejtékezés fokozódik, hogy lehűtse a testet, az Ön szíve erősebben dolgozik,
mialatt a vérkeringése megélénkül. Ezzel ugyanazt a hatást éri el, mint a folyamatos sporttevékenységgel. Az egyén “testmozgás-hatást” élhet át, miközben olvas és pihen egy infraszaunában.
Eltávolítja a mérgeket és a salakanyagokat
A megélénkült vérkeringés stimulálja a verejtékmirigyeket és ezáltal eltávolítja a testben felhalmozódott mérgeket és salakanyagokat. A napi verejtékezés segít a méregtelenítésben és
a testet megszabadítja a rákkeltő hatású nehézfémek (ólom, higany, cink, nikkel és kadmium),
valamint az alkohol, nikotin, szodium, kénsav és koleszterin lerakódástól.
Erősíti az immunrendszert
A infraszauna mély stimuláló hatása által emelkedik a test hőmérséklete, mesterséges láz alakul ki. Miközben a test elkezd a láz ellen védekezni, természetes módon erősödik az immunrendszer.
A nehézfémek és mérgek eltávolítása, a megerősödött verejtékezés kiváltotta salaktalanítás
együttes hatása javítja a használók általános egészségi állapotát, csökkenti a betegségre való
hajlamát. Ez a infraterápia segíthet továbbá lerövidíteni a megfázásból vagy influenzából
való felépülés idejét, és gyorsabb reakcióra készteti az immunrendszert. Valamint tapasztalat
mutatja, hogy gerjeszti a test természetes gyógyulási folyamatát is.
Fájdalomcsillapító hatású
Az infraszaunában a mély hő segíti a véredények kitágulását, amely megkönnyebbülést
és gyógyulást hoz az izmoknak és az enyhe szöveti sérüléseknek. Az Egyesült Államokban,
Távol-Keleten és Európában a hipertermiás terápia széles körben alkalmazott az izületi
gyulladástól szenvedő betegek kezelésében, valamint hátfájás, isiász, lumbágó, fejfájás,
görcsök, rándulások és más izom vagy csontbántalmak esetén. Továbbá öregkori merevség
és fájdalmak sok fajtája csökkenthető vagy megszüntethető az infravörös szaunákkal.
Cellulit megszűntetése
A formás lábon, combon is megjelenhet időnként a szövet szivacsossága, vagyis a narancsbőr-jelenség. A zsírsejtek több zsírt raktároznak el a kelleténél, megnagyobbodnak, nyomást
gyakorolnak a véredényekre, gyengül a keringés, víz és méreganyagok gyülemlenek fel,
a bőr dudoros, szivacsos lesz a comb tájékán.
A kozmetikusok rutinszerűen alkalmazzák programjukban a napi infraszaunázást, a cellulit megszűntetésére. Mivel az infraszauna infravörös sugarai mélyen a bőr alá hatolnak, a vérkeringés
felgyorsul, a méreganyagok és a felesleges víz távozik, a narancsbőr ilyen módon történő
kezelése a a hagyományos módszereknél sokkal eredményesebb.
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helios

Redlighttm infraszauna

5

FŰTŐTEST

1 személyes infraszauna
Csomómentes kanadai vörös cédrus kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény
5 db energiatakarékos Redlight™ fűtőtest
Energiaigény: 1,8 kW / 230V
Füstszínű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
Színterápiás világítás (LED)
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Ventilátor
170

900 × 850 × 2100 mm

Kanadai Vörös Cédrus
Az Infraszaunáink alapanyagaként használt vörös cédrus különleges
megjelenésű és illatú csomómentes luxus faanyag. A legnemesebb
és legtartósabb fafajta. Nevével ellentétben színe nem kimondottan vörös. Árnyalatai között megtalálható a halvány méz, világos
karamell, de akár a borostyán szín is.
A cédrusfában lévő olaj gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló,
sebgyógyító, nyirokrendszer szabályzó, méregtelenítő. Nyákoldó
hatása miatt kiváltképpen hatásos a téli időszakra jellemző felső
légúti megbetegedések ellen. Jellegzetes aromája a lélekre is kedvezően hat: erősítő, melengető, nyugtató, megújító hatású. Oldja
az ingerültséget és a stresszt.
Szaunáink kellemes illata hosszú éveken keresztül megmarad.
A cédrusfában lévő olajok gombaölő és korhadásgátló anyagokat
is tartalmaznak. Ezért, és tartóssága miatt is ideális alapanyaga
szaunáinknak.

solaris

6

FŰTŐTEST

2 személyes infraszauna
Csomómentes kanadai vörös cédrus kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény
6 db energiatakarékos Redlight™ fűtőtest
Energiaigény: 2,1 kW / 230V
Füstszínű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
Színterápiás világítás (LED)
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Ventilátor

Redlighttm infraszauna

1200 × 1200 × 2100 mm

Energiatakarékos Redlight™
infra fűtőszálak
Egy energiatakarékos Redlight™ carbon (szén alapú) fűtőszállal rendelkező
infraszauna megvásárlásával nem csak pénzt takarít meg, de segít megvédeni földünk erőforrásait is. Kutatásaink eredményeként elértük termékeink
minden szempontból maximális energiatakarékosságát.
Magas hőhatásfokú, melyet egy fém fűtőszál energia igényének kevesebb,
mint 30%-ával éri el. Hosszú élettartam, 5000-7000 óra jellemzi őket.
A villanykörtéhez hasonló gyorsaságú infraszál felfűtési idővel azonnal
érezhető a fűtőtestek hatása az egész testünkön. Más gyártó infraszaunáiban ez az idő 15-20 percet is igénybe vehet, ami idő alatt Önnek várakoznia
kell, miközben a villanyórája is csak pörög.
Infraszaunáink kizárólag az úgynevezett “távoli infra sugarak” (FIR) tartományában, 1.5 µm - 15 µm között sugároznak. Ezt a tartományt “az éltető
fény”-nek is hívják. A távoli infrasugarakat bőre gyorsabban nyeli el.
Kellemes, a kandallótűzhöz hasonló hőérzetet nyújt. Nem bocsát ki káros,
magas frekvenciájú elektromágneses és ultravörös sugarakat. A távoli
infravörös sugarak közvetlen a szaunázó testén hatnak, a körülötte lévő
levegő felmelegítése nélkül!
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sundance
Redlighttm infraszauna

8

FŰTŐTEST

1500 × 1000 × 2100 mm

WELLIS méregtelenítés

eclipse

1900×1900×2100 mm

finn szaunával kombinált Redlighttm infraszauna

12

FŰTŐTEST

Finn szaunázás jótékony hatásai
•

Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhos�szúságú, szemmel nem látható sugarat bocsát ki.

3 személyes infraszauna
Csomómentes kanadai vörös cédrus kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény
8 db energiatakarékos Redlight™ fűtőtest
Energiaigény: 2,8 kW / 230V
Füstszínű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
Színterápiás világítás (LED)
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Ventilátor
172

A hosszúhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol, ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb
verejtékképződés tapasztalható. Az infraszaunában a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos, mert sok
toxikus anyag vízben nem, csak testzsírokban oldódik. A normál
szaunában a verejték 97%-a vízből áll, az infraszaunában 80% vizet
és 20% zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban oldódó mérgező hatású
anyagokat „izzadunk” ki.
Az infraszauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de
a testünkben felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól
is megszabadulunk.

6-7 személyes kombinált szauna
Csomómentes kanadai vörös cédrus kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható infrafűtőtest teljesítmény
12 db energiatakarékos Redlight™ fűtőtest
Infrafűtés energiaigény: 4,8 kW / 230V
1 db szauna kályha: 8 kW / 400V+1 szett lávakő
Füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
2 db színterápiás LED világítás
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Ventilátor, vizes dézsa merítőkanállal

•

•

•

A szauna magas hőmérséklete és a képződő gőz hatására fokozott
izzadás lép fel, ami kitágítja a bőr pórusait. Az izzadás segítségével
pedig a pórusokon át távoznak szervezetünkből a toxinok és más
lerakódások. A szaunázók sokszor felfrissülést és egészségi állapotuk
javulását tapasztalják, ami nem véletlen. Az izzadás által szervezetünk
méregteleníti magát, izmaink ellazulnak, és általános közérzetünk
emiatt jelentősen javul.
A meleg gőz hatására a vérkeringés felpezsdül testünk minden porcikájában, beleértve az izmokat és az ízületeket is. Ennek hatására pedig
javul az oxigénellátás, ami a sejtek regenerálódásához, képződéséhez
létfontosságú.
Sokan a szaunázást hatékonyabb súlycsökkentő módszernek tartják,
mint a sportokat. Tény, hogy a szauna pozitív hatással van metabolizmusunkra - gyorsítja, és fokozza a hatékonyságát, ami pedig súlycsökkenést eredményezhet. 15-20 perc szaunázás 1 óra tempós gyaloglással
vagy könnyebb edzéssel ér fel!
A rendszeres szaunázás segít a feszültség oldásában. Az alvási nehézségekkel (pl. insomnia) küszködők különösen kedvelik, mert a szaunázás
mély és pihentető alvást vált ki.
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BEAchside Family
finn szaunával kombinált Redlighttm infraszauna

12

FŰTŐTEST

5-6 személyes kombinált finn és infraszauna
Csomómentes hemlock fenyő kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható infrafűtőtest teljesítmény
12 db Redlight™ fűtőtest: 3,6 kW / 230V
Felső infraszálak 5 db (300W)
Hátsó infraszálak 7 db (300W)
Szauna kályha 1 db (380V/6 KW)+1 szett lávakő
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
Színterápiás világítás
Ventillátor, vizes dézsa merítőkanállal
174

2000 × 2000 × 2100 mm

BARELLO

KÜL- ÉS BELTÉRI finn szaunával kombinált Redlighttm infraszauna

1850 × 1500 × 1900 mm
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4 személyes csomómentes fehér fenyő kivitel
6 mm füstszínű, biztonsági üvegajtó
Computer vezérlés
Szabályozható fűtőtest teljesítmény
12 db energiatakarékos Redlight™ fűtőtest
Infrafűtés energiaigény: 2,6 kW / 230V
1 db szaunakályha: 6 kW / 400V + 1 szett lávakő
Teljes energiaigény: 8,8 kW
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatlakozási lehetőséggel
Vizes dézsa merítőkanállal
Füstszínű biztonsági üvegajtó
Színterápiás világítás
Homokóra, Belső rozsdamentes acél hőmérő, Ventilátor

Akár az infra-, akár a finn szaunázás megszállottja, tetszeni fog
Önnek a Wellis egyedülálló újdonsága.
Ez a hordó formájú kombinált szauna egyaránt tartalmaz egy 6 kWos finn szauna kályhát, valamint 12 db teljes spektrumú infravörös
halogén sugárzót.
A halogén technológia nagy előnye a szénszálas fűtőszálakkal szemben, hogy gyakorlatilag nincs előfűtési idő, a szauna bekapcsolása
után egyből megkezdődik a sugárzás, az infravörös tartomány teljes
(IR-A-B-C) spektrumában. A halogén fűtőszálak rendkívül megbízhatóak, több, mint 5000 órás élettartammal bírnak.
Kanadai csomómentes fehér fenyőből készült, kültéri kialakítása
lehetővé teszi, hogy a kertben is hódolhasson szenvedélyének.
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projekt

Ön megálmodja,

Hotelek | panziók | Szépségszalonok | Egészségcentrumok
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mi megvalósítjuk!

Sportlétesítmények | fitnesztermek | Fürdők | uszodák
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Sófal, sószoba
Állandó hőmérsékletű (19-21 °C), 60 % körüli relatív páratartalmú helyiség.
Telített levegője segíti a hörgők tisztulását, csökkenti a nyálkahártya
gyulladását. Segítséget nyújthat a légúti és légző szervi betegségek
kezelésében, de használata egészséges embereknek is ajánlott. A sószoba
rendszeres használata kellemesen pihentet és ellazít, valamint serkenti
a légzőszervek aktivitását. A sószoba kivitelezéséhez himalájai sótéglákat
használunk, illetve speciális telített sóoldat párologtatásával fokozhatjuk
a kívánt hatást. Sóhomokozó kialakításával gyermekek számára is élvezetessé tehetjük a sószobában való tartózkodást.

Nagy Róbert
Projekt manager
Tel.: +3670/930-7070
E-mail: projekt@wellis.hu

A Wellis projekt részlege kulcsrakész átadással vállalja komplett wellness és fürdőszobai
terek kivitelezését, berendezését. Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol egy finom kávé
mellett oszthatja meg álmait szakembereinkkel! Vegye igénybe szakmai tapasztalatunkat
és díjmentes tervezési szolgáltatásunkat, hogy kialakíthassa az Ön igényeinek leginkább
megfelelő, legoptimálisabb wellness teret. Bemutatótermünkben lehetősége van nem csak
elképzelni, de megtapintani és kipróbálni is a termékeket, és a hozzájuk tartozó számtalan
kiegészítőt és variációs lehetőséget.

Fűthető pihenőágy
Tetszőlegesen burkolható, egyedi termosztátos fűtéssel rendelkező
wellness berendezés, amely a test hőmérsékletét a szaunánál jóval
kíméletesebben emeli. Könnyedén beállíthatjuk az általunk kívánt
hőmérsékletre, így az ergonómikus kialakítású pihenőpadon történő
relaxáció során testünk még több energiát nyerhet vissza egy fárasztó
nap után.

Gőzkabin

Sarlóspuszta Club Hotel, Tatárszentgyörgy

El Bronco Ranch, Izsák
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40-50 °C hőmérsékletű, minimum 90%-os páratartalmú kabinban, a gőz
hatására 15-20 perc alatt emelkedik fel a test belső hőmérséklete 38-39ºC
körüli értékre. A finn szaunák száraz levegője helyett inkább a törökfürdők
nedves melegét nyújtja, amivel segíti a méregtelenítést, stressz oldást,
az izmok ellazulását, a regenerálódást és serkenti a test vérellátását. A gőz
belélegzése hatékony módszer a légzőszervi megbetegedések kezelésére
és használatával az elhalt hámsejtektől a bőr hamarabb megszabadul, így
lágyabb, puhább, rugalmasabb lesz.

El Bronco Ranch, Izsák
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ÉPÍTETT TÍPUS SZAUNÁK
Amennyiben az általunk kínált standard méretű szaunák valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az Ön igényeinek, szakembereink egyedi
kialakítású és méretű finn-, infra-, aroma- vagy kombinált szaunák tervezésében és kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Válogasson az Önnek
leginkább megfelelő számos elrendezési lehetőség, opcionális kiegészítő, lambéria típus és padanyag közül, hogy a legtöbbet hozza ki szaunájából.

Csomós északi finn lucfenyő

Csomómentes erdei
borovi fenyő

Csomómentes kanadai hemlock

Csomómentes vörös meranti

Csomómentes finn rezgőnyár

Csomómentes kanadai
vörös cédrus

Csomómentes thermowood

ALTERNATÍVÁK LAMBÉRIÁRA (csomós északi finn lucfenyő helyett):
• 15 mm vastag csomómentes erdei borovi fenyő lambéria
• 15 mm vastag csomómentes finn rezgőnyár lambéria
• 12,5 mm vastag csomómentes kanadai hemlock lambéria
• 12 mm vastag csomómentes kanadai vörös cédrus lambéria
• 12,5 mm vastag csomómentes vörös meranti lambéria
• 15 mm vastag csomómentes thermowood lambéria
Kiegészítők SZAUNÁKHOZ:
• ablak, 8 mm vastag edzett víztiszta vagy bronz üveggel (ár/m2)
• CG 170 digitális külső vezérlések
• fehér csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
• színes csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
• hidegfehér fényű pad Led élvilágítás
• hidegfehér fényű háttámla Led világítás
• finn szaunához láncos kivitelű illat párologtató, három illatanyaggal
• finn szaunához aromaadagoló berendezés, 2 db illattartállyal, citrus illattal
• hangszóró pár
• rozsdamentes acél lábazat (ár/fm, „L” profil: 45/15 mm)
• választható színű Kerrock lábazat (profil: 6x50 mm)
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ÉPÍTETT TÍPUS FINN SZAUNÁK
WFSZ 01 – WELLIS FINN SZAUNA 01
Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WFSZ 02 – WELLIS FINN SZAUNA 02
Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WFSZ 03 – WELLIS FINN SZAUNA 03
Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WFSZ 04 – WELLIS FINN SZAUNA 04
Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.

El Bronco Ranch, Izsák

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szauna méret: 115×115×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 2,3 kW-os Sawo sarok
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
10 kg szaunakővel
(lávakővel)

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 200×150×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 6 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
20 kg szaunakővel
(lávakővel)

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 160×160×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
20 kg szaunakővel
(lávakővel)

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 250×230×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
20 kg szaunakővel
(lávakővel)

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel
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ÉPÍTETT TÍPUS KOMBINÁLT SZAUNÁK				

ÉS SZAUNA KOMPOZÍCIÓK

WKSZ 1 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 1

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCÓ 2

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet,
50 mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WKSZ 2 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 2
Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet,
50 mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WKSZ 3 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 3
Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCÓ 1
Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna méret: 165×145×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 250×165×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 8 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna méret: 360×232×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCÓ 3
Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
6 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 405×200×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 10,5 kW-os Harvia
Globe szaunakályha, külső
digitális kombi vezérléssel, 20
kg szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×200 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló balos kivitel,
teljes üveg fronttal és
válaszfallal

Szauna méret: 250×250×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
12 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 375×200×210 cm, Belső magasság: 200 cm
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 10,5 kW-os Harvia Globe
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

Agancsos Panzió, Villány
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ÉPÍTETT TÍPUS KÜLTÉRI SZAUNÁK
WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 1
Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Szauna méret: 300/400×250/350×220/260 cm, Belső magasság: 200 cm
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kivitelű
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcsatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnyel

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kivitel

Wellis projekt referenciák
Agancsos Panzió, Villány
•
•
•

Aquaticum Strand- és
Termálfürdő, debrecen
•

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 3
Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 4
Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.
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infraszauna

Bagoly FOGADÓ, gyömrő
•

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 2

masszázsmedence
kültéri kombinált szaunaház
merülődézsa

masszázsmedence

Hotel La Contessa Kastély,
Szilvásvárad
•

hidromasszázs kád

Hotel Lifestyle Mátra,
Mátraháza
•
•

VIP szobák, hidromasszázs kádak
hidromasszázs zuhanypanelek

Hotel Opál, Gyöngyös
•

masszázsmedence

Szauna méret: 300/400×250/300×220/260 cm, Belső magasság: 200 cm
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kivitelű
zsindely tető orom
deszkával, ereszcsatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnyel

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kivitel

Belvárdi Fogadó,
Belvárdgyula
•
•
•

masszázsmedence
finn szauna, infraszauna
dézsazuhany

El Bronco Ranch, IZSÁK
•
•
•
•

masszázsmedence
szauna, gőzkabin
terápiás sótéglafal
zuhany, dézsazuhany

Hotel Club Sarlóspuszta,
Tatárszentgyörgy
•
•
•

masszázsmedence
infraszauna
építőipari kivitelezés

Hotel Panoráma,
Mosonmagyaróvár
•

hidromasszázs- és úszómedence

Szauna méret: 300/400×200/300×220/260 cm, Belső magasság: 200 cm
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kivitelű
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcsatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnyel

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kivitel

Szauna méret: 450/550×250/350×220/260 cm, Belső magasság: 200 cm
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kivitelű
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcsatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnyel
Infrasugárzó:
10 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kivitel

Hotel Anna Grand,
Balatonfüred
•

hidromasszázs kádak (borterápia)

Hotel Atrium Agárd, Agárd
•
•
•

finn szauna, infraszauna
épített gőzkabin
merülődézsa

Hotel Buddha Bár Klotild
Palota, BUDAPEST
•

fűthető pihenőágyak

Hotel Butik Design Rooms,
Abádszalók
•

masszázsmedence

Hotel Caramell, Bükfürdő
•
•

zuhanykabinok
kétszemélyes kád (aromafürdő)

Hotel Szent Gellért,
Székesfehérvár
•
•

kültéri kombinált finn- és infra szaunaház,
sóterápiával és zuhanyzóval

Hotel Szent Orbán Erdei
Wellness, Kóspallag
•

masszázsmedence

Király Gyógyfürdő BGYH Zrt.,
Budapest
•

termálvizes masszázsmedence

Viadukt Sportcentrum,
Biatorbágy
•
•
•

finn szauna, infraszauna
zuhanyajtó, dézsazuhany
álló szolárium

Vízilabda Aréna, Szolnok
•

masszázsmedence
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A vízlágyító berendezés működési elve

Vízlágyító

A vízlágyító berendezések ioncserés eljárás alapján működnek. A keményvíz átáramlik az ioncserélő gyantán, ahol ioncserével megtörténik a víz
lágyítása. A berendezés ioncserélő gyantatöltete a Ca++ és Mg++ ionokat Na+ ionokra cseréli, amelyek magasabb vízhőmérsékleten sem válnak ki.
A töltet bizonyos mennyiségű lágyvíz letermelése után lemerül, ezért azt regenerálni kell. A regenerálás nagy tisztaságú NaCI oldat felhasználásával
automatikusan történik.

Kényelem – tisztaság – szabadidő
A lágy vízzel történő zuhanyzás kellemes élményt nyújt Önnek, de mindenekelőtt ezzel a berendezéssel hosszú távon megőrizheti a fürdőszobájában lévő
wellness-termékek élettartamát, megelőzheti ezek korai vízkövesedését!

Regenerálás során a sóléből a Na+ ionok újra a gyantába kerülnek.
A berendezés teljesen automatikus, elvégzi az összes tisztítási, regenerálási folyamatot. A kezelő személyzet részéről csak időszakos felügyeletet,
valamint rendszeres só utánpótlást igényel.

Kevesebb mosóporral és különféle vízlágyító adalékok nélkül ruhái tisztábbak
lesznek, megőrzik természetes puhaságukat, színüket.

A berendezésbe egyszerre több regenerálásra elegendő só tölthető, mivel a berendezés abból mindig csak annyit használ el, amennyi a gyanta
regenerálásához szükséges. A regeneráló só kézi adagolása nem szükséges, csak mennyiségét kell ellenőrizni, és szükség esetén utántölteni.
A lágyításhoz alkalmazott kiváló minőségű gyanta egyik tulajdonsága,
hogy a szemcsék mérete közel azonos. Ez kisebb regeneráló só fogyasztást, így alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent.

Az idő, melyet a vízkő takarítására fordít, jelentősen lecsökken, mivel elég csak
egyszer finoman áttörölnie konyhája, fürdőszobája kényes felületeit, így több
ideje juthat családjára, barátaira.

TERMÉKKÓD

CSATLAKOZÁS

MÉRETEK (mm)

Csatlakozás
magassága (mm)

(m³×°dH)

Átfolyás

BlueSoft30-VR34

¾”

670 × 320 × 500

465

8

30

0,8–1,2

BlueSoft50-VR34

¾”

670 × 320 × 500

465

12,5

50

1,0–1,5

BlueSoft70-VR34

¾”

1140 × 320 × 500

935

18

70

1,5–1,8

BlueSoft100-VR34

¾”

1140 × 320 × 500

935

25

100

1,8–2,0

BlueSoft50-VR1

1”

670 × 320 × 500

465

12,5

50

1,0–1,5

BlueSoft70-VR1

1”

1140 × 320 × 500

935

18

70

1,5–2,0

BlueSoft100-VR1

1”

1140 × 320 × 500

935

25

100

2,0–2,5

BlueSoft120-VR1

1”

1140 × 320 × 500

935

30

120

2,5–3,0

Gyanta liter

Kapacitás

Vízkeménység alapján
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A vízlágyító gyanta 0,1 nk° keménységű vizet állít elő. Az ivóvízre minimálisan engedélyezett 5 nk° keménységű víz eléréséhez a vizet lágyítás
után mesterségesen fel kell keményíteni. A bekeverő szelep a vízlágyító
berendezés vezérlő fejében került elhelyezésre, így a lágyítóból már
a beállított keménységű víz lép ki.

A vízlágyító berendezés vezérlése

Havi vízfogyasztás
VÍZLÁGYÍTÓ KIVÁLASZTÁS

A vezérlő automatika a lágyító gyanta regenerálását vízfelhasználási
szünetben, éjszakai időpontban végzi. Erre azért van szükség, mert
a regenerálás alatt a berendezés nem változtat a belépő víz keménységén,
így az lágyítatlanul jutna a hálózatba.

1–3 fő
5–10 m³/hó

1–3 fő
5–10 m³/hó

1–3 fő
5–10 m³/hó

1–3 fő
5–10 m³/hó

1–10 °dH

alacsony
vízkeménység

BlueSoft50

BlueSoft50

BlueSoft70

BlueSoft70

10–15 °dH

közepes
vízkeménység

BlueSoft50

BlueSoft70

BlueSoft70

BlueSoft100

15–20 °dH

magas
vízkeménység

BlueSoft70

BlueSoft70

BlueSoft100

BlueSoft120

20–30 °dH

nagyon magas
vízkeménység

BlueSoft70

BlueSoft100

BlueSoft120

BlueSoft120

Minden berendezés megegyezik abban, hogy a regenerálást kezelői
beavatkozás nélkül, automatikusan indítják el és hajtják végre, továbbá
a regenerálás során ugyanazokat a részfolyamatokat hajtják végre.
Különbséget a regenerálás indításának elve alapján, illetve a programozási
mód szerint lehet tenni.
Regenerálás indítás elve alapján:
• Idővezérelt
• Mennyiségvezérelt
• Idő és mennyiségvezérelt

Idő és mennyiségvezérelt berendezés
A berendezés beépített időórát tartalmaz, amely a beállított idő elteltével elindítja a regenerálást, továbbá egy beépített vízmérőt is tartalmaz
amely a termelt lágyvíz mennyiségét méri, és a beállított mennyiség
elérésekor elindítja a regenerálást. A vízóra a berendezés vezérlésére
szolgál. A kijelzőn a regenerálásig letermelhető vízmennyiség olvasható
le. A berendezés a fent említett mennyiségvezérelt funkción felül képes
idő alapján kényszerregenerálást is végezni. A kényszerregenerálás opció
igény szerint beállítható.
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termékek tisztítása

ALGÁSODÁS GÁTLÓ klór tartalmú
granulátum (55%) 500 g

A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, ill. ezek
származékait) használni. A forgalmazó a WELLIS márkanév alatt forgalomban lévő tisztítószer családot ajánlja, melyek a következők:

Szabad aktív klór tartalmú fertőtlenítő granulátum hidromasszázs kádak csőrendszeréhez.
A készítmény a hidromasszázskád időszakos
fertőtlenítésére alkalmas.

pH csökkentő granulátum (100%)
1000 g

Bármely fertőtlenítő szer mellett használható, jó
hatásfokú pH csökkentő granulátum.

Aktív szenes előtöltő filter
10 db tesztcsík, amivel az I.S.I.S. rendszerrel ellátott
medencékbe adagolt Sodium-bromid szintet
lehet mérni.

4500 liter víz megszűréséhez elegendő
Ajánlott jakuzzik feltöltéséhez, (kiváltképp I.S.I.S.
rendszer mellett) illetve kerti dísztavak, akváriumok,
gyermek medencék feltöltéséhez. A lebegő szilárd
anyagok mellett kiszűri a vízből a szén- és klór származékokat.

KIRAKÓDÁSGÁTLÓ 500 g

VízlepergetőSZER (folyadék) 400 g

Sodium-bromid teszter

Uszodavíz fémmentesítő folyadék
Megakadályozza a mészkirakódást a medence
vizében. Kiválóan használható a medence falára és
aljára kirakódott fém- és mészkőlerakódások eltávolítására. Védi a medencét a vízkő lerakódásától.

Fényes, vízzel érintkező felületek kezelésére kiválóan
alkalmas. Hatására a felület vízlepergető tulajdonságú lesz és fényét tartósan megőrzi. Üveg és
műanyag felületekre egyaránt használható. A kezelt
felület 8-10 hétig is vízlepergető marad.

Metal-Magic F 500 g

felületi tisztítószer (folyadék) 500 g

Uszodavíz fémmentesítő folyadék
Kiválóan használható a medence falára és aljára
kirakódott fém-és mészkőlerakódások eltávolítására.

Wellness-berendezések felületi tisztítószere.
A Cleaner-F-fel megtisztított zuhanykabinra hordjunk
fel Water Repellent F vízlepergető szert, melynek
hatására a felület néhány hétre vízlepergetővé válik!

Aktívoxigén teszter 3in1

25 db tesztcsík, mellyel a teljes alkalinitást, az aktív
oxigén szintet és a pH értéket lehet mérni.
Rendkívül gyors, 15 mp-es eredmény.

AKTÍV OXIGÉN 5 Kg

Pezsgő-, illetve kismedencékhez optimalizált koncentrációjú klórmentes
fertőtlenítőszer.
Minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő rendszerrel
van ellátva. Koncentrációjának mérésére
a aktívoxigén teszter szolgál.

Bróm tesztcsík 4in1

50 db tesztcsík, mellyel a teljes alkalinitást, a bróm
szintet, a pH értéket és a vízkeménységet lehet
mérni. Rendkívül gyors, 15 mp-es eredmény.
Genesis és I.S.I.S. rendszerű medencékhez.

BRÓM SÓ 1 doboz = 2,27 kg

Sodium-bromid (nátrium-bromid) tartalmú
vízfertőtlenítő granulátum I.S.I.S. rendszerrel ellátott masszázsmedencékhez.
1 doboz ~ 1 m³ vízmennyiséghez elegendő. A brómszint mérésére a bróm teszt-csík
szolgál.

ISIS vegyszercsomag
Tartalma:
• Mínusz P - PH-érték csökkentő 1000 g
• Metal Magic F - Fémmentesítő 500 g
• Habstop F - Habzásgátló medencékhez 500 g
• Sodium Bromid - 2 doboz (2268 g/doboz)
• Bróm tesztcsík 4in1 - 50 db

ALAP vegyszercsomag
Habstop 500 g

Habzásgátló folyadék medencékhez
Hatékonyan csökkenti a testápolószerek, vagy
egyéb anyagok okozta habzást.

Felületi fertőtlenítőszer (folyadék)
500 g

Wellness-berendezések felületi fertőtlenítő-szere.
Elpusztítja a felületen lévő mikroorganizmusokat, így általános felületi fertőtlenítőszerként
alkalmazható pl. zuhanykabinok, szoláriumok stb.
fertőtlenítésére.

felületi vízkőoldó (gél , 30%) 1000 g

A szer géles jellege miatt függőleges felületeken
is alkalmazható. Elsősorban vízkőkiválást, de egyéb
pl.: vas-, mangán kirakódást is hatékonyan oldó szer.

Tartalma:
• DEWAN-18 - Klórmentes fertőtlenítő szer 5000 g
• Mínusz P - PH-érték csökkentő 1000 g
• Metal Magic F - Fémmentesítő 500 g
• Habstop F - Habzásgátló 500 g
• Wellis Alga-Sokk P - Csőrendszer fertőtlenítő 500 g
• Aktív oxigén tesztcsík 3in1 - 25 db

AlgaÖLŐ SZER 1000 g

Széles spektrumú, rendkívül hatékony algaölő
szer. Biológiailag lebontható. A víz pH-értékét nem
változtatja meg. Használható klóros és klórmentes
fertőtlenítő szerek mellett egyaránt.

világ újdonság!
KRISTÁLYTISZTA VÍZ
VEGYSZEREK NÉLKÜL!
MICROSTOP SZŰRŐBETÉT

Feleslegessé teszi a vegyszerek használatát.
Helyettesít minden vegyi anyagot,amit
általában a víz fertőtlenítésére használunk.
(Lásd: 20. oldal)
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Középoszlopos
napernyők
Legkeresettebb típus, mert hihetetlenül
hosszú élettartamú, masszív, ugyanakkor egyszerűen mozgatható és elegáns.
A napernyő lehet kerek, négyzet vagy
téglalap alakú, különböző méretekben
választható.

Mindegyik Tojás szériatartozéka a rozsdamentes acél levegőztető ajtó,
a rozsdamentes acél grillrács, a speciális, időjárásálló húshőmérő, a
többfunkciós, öntöttvas égésszabályozó fedél és a rendkívül erős, dupla
mázbevonat a maximális szél- és időjárás-állóság érdekében.

Felhasználóbarát
Mindössze 15 perc alatt felmelegszik a sütési hőmérsékletre.
A kerámiafalak pontos hőfokszabályzást biztosítva tartják
a meleget, fokozatos hőeloszlás pedig megakadályozza
a hot spotok kialakulását. A Használata során jóformán semmi
szükség a faszén pótlására: egy adag faszén 4-6 órányi sütésre
elég.

Sokoldalú

Oldalkaros
napernyőK
Az oldalkaros napernyők különleges
és egyben elegáns megjelenésükkel
szinte vonzzák a tekintetet. Tökéletes

Füstölő, grillező és sütő egyben! Emellett a legnagyszerűbb

kiegészítői kerteknek, teraszoknak.

lassú főző alkalmatosság.

A napernyő lehet kerek, négyzet vagy
téglalap alakú, több méretben választható.

Biztonságos
Az ételek zárt szerkezetben való elkészítésével elkerülhetjük
a veszélyes helyzeteket, így a Tojás teljesen gyermekbarát és
tökéletesen biztonságos. A kerámiafelület nem forrósodik át izzásig.

Erős
-30°C-tól +400°C-ig ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek. A szélés időjárásálló kerámia nem rozsdásodik. A termékre Korlátozott
Élettartam Garanciát biztosítunk.

Jellegzetes dizájn
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Kiegészítők,
alkatrészek
Ahogy a Scolaro napernyők mindegyike, úgy az ernyőkre szerelhető
világítótestek, talpak, súlyok, és csövek
is egyaránt megfelelnek a legmagasabb

A Big Green Egg markáns, egyedi dizájnja minden tekintetet magára

minőségi és esztétikai elvárásoknak,

vonz majd az Ön kertjében is.

hiszen az apró részletek is fontosak.
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GARANCIA ÉS SZERVIZ

WELLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Önnek valóban nincs más dolga, mint kényelmesen hátradőlnie abban
az esetben, ha bármilyen probléma felmerülne a vásárolt termékkel
kapcsolatban. Teljeskörű garanciánk az egész ország területén érvényes.

Vevőszolgálati központunk célja, hogy Ön
egy helyen választ kapjon minden kérdésére.
Keressen meg minket akár közvetlenül telefonon vagy e-mailen, akár on-line hibabejelentő
vonalunkon keresztül, biztos lehet abban,
hogy megkeresésére gyorsan és hatékonyan
válaszolunk. Munkatársaink a beérkező igényeket, kérdéseket továbbítják az illetékes
egységek felé és a lehető legrövidebb időn
belül hivatalos visszajelzést adnak Önnek.
Forduljon vevőszolgálati központunkhoz
bármilyen garanciális üggyel, beüzemeléssel,
javítással, karbantartással vagy kiszállítással
kapcsolatban.

Hívjon minket bizalommal a 06-29-564-380 telefonszámon, ahol kollégáink azonnal válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Telefonos megkeresését
hétköznap 8-17 óra, szombaton 8-16 óra között várjuk, egyéb esetben
bejelentését online is megteheti honlapunkon (www.wellis.hu ) keresztül.
Munkatársaink kifejezetten a WELLIS termékeire specializálódott szakemberek, akik több éve kizárólagosan a márkával foglalkoznak, így hatékonyan és gyorsan el tudják végezni a termék beüzemelését, illetve gyors
megoldást nyújthatnak egy esetlegesen felmerülő meghibásodásra.

Tapasztalataink szerint a legtöbb panasz a helytelen beüzemelésből
származik. 2 éves garanciánk abban az esetben él, amennyiben termékét
szakembereink szerelik össze és helyezik üzembe. Ellenkező esetben 1 év
jótállást biztosítunk Ügyfeleink részére, valamint hibaelhárítási esetben
márkaszervizünk kiszállási és szerviz óradíjat számol fel.
Bármelyik megoldást is választja, biztos lehet abban, hogy a megoldás
egy telefonhívásra van. A WELLIS szakemberei azonnal a leggyorsabb
és leghatékonyabb megoldást kínálják Önnek.

BEÜZEMELÉS
Saját gyártású medencETESTRE
5 év garanciát adunk!
A WELLIS medencék szerkezetére 5 év, a gépészeti egységekre
(vezérlés, motorok) 2 év garanciát vállalunk.

A Kád beüzemelése tartalmazza: a kád kicsomagolását, megfelelő
csatlakozások és kiállások megléte esetén víz-, áram-, lefolyóra való
szabvány szerinti bekötést; tömítések, csatlakozások ellenőrzését, a
termék lepróbálását, és a 2 éves garanciát.
A MEDENCE beüzemelése tartalmazza: megfelelő csatlakozások és
kiállások megléte esetén a medence elektromosságának szabványos
bekötését, a lefolyóra való rákötést, mobil vízlágyítón keresztüli feltöltéssel,
a medence ellenőrzését, lepróbálásátátadását és a 2 éves garanciát.

10 ÉV jótállás a kádtestre

Központi szerviz telefonszám:
0629 564 380/3
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A 10 év jótállás feltétele, hogy karbantartáshoz, tisztításhoz nem szabad
mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav stb., ill. ezek származékait) használni.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítás miatt fellépő
károkért. A 10 év jótállás feltétele továbbá a WELLIS kádlábak használata,
és szerelési utasításnak megfelelő installációja. A kádtest vásárló által
történő megfúrása a jótállás elvesztését eredményezi. A kádak felső
peremére semmilyen esetben sem ültethető rá burkolat.

Garancia
A WELLIS szakemberei sok éves tapasztalattal
rendelkeznek az igen bonyolult wellness
berendezések szerelésében, ezért is ajánljuk
minden kedves Vásárlónknak márkaszervizünk igénybevételét. A medencék, kádak,
kabinok beüzemelése a vásárolt termék
pontos ismeretét követeli, hiszen egyszerre
csatlakoznak az elektromos rendszerekhez és
a vízhálózathoz. 2 éves garanciánk igénybevételét ezért is kötöttük ahhoz a feltételhez,
hogy a termékek beüzemelését a WELLIS
szakemberei végezzék. Így Ön is biztos lehet
abban, hogy évekig élvezheti a hidromas�százs előnyeit!

Kiszállítás
Amennyiben megvásárolta a kívánt wellness
terméket, a WELLIS gondoskodik a házhozszállításról. Kollégáink telefonon egyeztetik Önnel
az alkalmas időpontot és saját autóflottánk
segítéségével biztosítjuk a termék szállítását.
Beüzemel és a WELLIS termékek kiszállítását és
beüzemelését külön-külön csapat végzi, így
a beüzemelésre a kiszállítástól eltérő időpont-

ban kerül sor, de mindent megteszünk azért,
hogy Ön minél hamarabb kipróbálhassa az új
wellness terméket. Vevőszolgálati kollégánk
telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot, hogy
előre egyeztetni tudják a beüzemelés pontos
időpontját. Így Ön gondoskodni tud az egyéb
szakemberek munkájának ütemezéséről és
a kiválasztott WELLIS termék pont időben
érkezik meg, hogy fürdőszobája éke legyen!
Szakembereink napközben vagy akár az esti
órákban keresik fel otthonát, alkalmazkodva időbeosztásához. Amennyiben igényli,
a szállítás és beüzemelést akár egy napon is

vizsgálásáról, elkerülheti a meghibásodásból
adódó plusz költségeket és nem kell a javításra várva sem eltekintenie a használatától.
Hívjon minket, hogy biztosíthassuk WELLIS
vagy egyéb márkájú wellness berendezése
hosszú élettartamát! WELIS márkaszerviz
előnyei Termékeink rendkívül bonyolult
berendezések, egyszerre csatlakoznak az
elektromos rendszerekhez és a vízhálózathoz,
így a szakszerű beüzemeléshez kiemelten
javasolt WELLIS szakszervizünk igénybevétele.

megvalósítjuk, ha az értékesítéskor így adja
le megrendelését.

Ha a WELLIS szakembereivel üzemelteti be
az újonnan vásárolt terméket, megnyugodhat afelől, hogy tapasztalt szakemberünk
pontosan tudni fogja az akár 107 fúvókával
rendelkező hidromasszázs terméknél a helyes
bekötési módot, szemben a nem erre specia-lizálódott szakemberrel. Önnek egy telefonhívásába kerül, és kollégáink készségesen
állnak rendelkezésére, hogy a beüzemelés
a vásárlást követően a legrövidebb idő alatt
megvalósuljon. Szakembereink névre szóló
fényképes szervizigazolvánnyal rendelkeznek, így mindig biztos lehet abban, hogy
terméke hozzáértő szakember kezébe kerül.

Javítás
Legyen szó bármilyen termékről néha
előfordulnak problémák, amelyek adódhatnak a helytelen felhasználásból, vagy akár
a helytelen beüzemelésből. WELLIS termék
vásárlóként Ön a legjobbat érdemli, így csupán annyit kell tennie, hogy megkeres minket
bármelyik elérhetőségünkön és mi hatékony
megoldást kínálunk Önnek. Szakembereink,
több éves szervizelési tapasztalatuk alapján
örömmel vállalják akár egyéb, nem WELLIS
márkajelzésű berendezések javítását is.

Karbantartás
A WELLIS termékek, illetve az ahhoz hasonló
wellness berendezések esetében kiemelten
fontos a rendszeres karbantartás (átvizsgálás,
alkatrészek tisztítása, medencék lágyított
vízzel való feltöltése, stb.), hiszen ezzel nem
csak pénzt, de időt is megtakaríthat, valamint
a termék hasznos élettartamát is akár évekkel
meghosszabbíthatja. Amennyiben előre
gondoskodik a használt eszköz időszakos át-

Megbízhatóság

Képzett szakemberek
Úgy gondoljuk, hogy képzett szakembereink
tapasztalatukkal már évek óta hozzájárulnak
ahhoz, hogy ügyfeleink hosszú ideig elégedettek legyenek és élvezhessék a hidromas�százs előnyeit. Tartozzon Ön is közéjük!
Rugalmas időbeosztás
Szakembereink és ügyfélszolgálatunk folyamatosan azon fáradozik, hogy az Ön
időbeosztása szerint, a leggyorsabb idő alatt
intézkedjen.
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WELLNESS IN
YOUR

HOME
Hungária

Európa vezető
masszázsmedence gyártója

wellis.hu

MASSZÁZSMEDENCE IKONMAGYARÁZAT
Meleg levegős pezsgőfürdő motor/Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
A meleg levegős pezsgőfürdő motor extra kényelmet nyújt a standard légbefúvóhoz képest.
Jelentősen lassítja a víz kihűlését.
A Silent™ motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős pezsgőfürdő motorunk zajszintjét.
LAIng keringető MOTOR 0,1 kW
40%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz képest. Hosszú élettartama, és
a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, és költséghatékonnyá.
Pulsar™ masszázs rendszer
A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával
irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára. A rendszer kezelőegységével egyénileg választhatja ki a kilenc
masszázsprogram közül az Önnek leginkább tetszőt.
Aromaterápia
Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat. Az aromaterápiás kezelés kiválóan alkalmas lelki
egyensúlyunk rendbe tételéhez és fenntartásához.
Ózongenerátor/vízkezelő rendszer Philips UV-lámpával
Az ózongenerátor fertőtlenítő és antibakteriális hatású, használatával környezetbarát módon, minimálisra
csökkenthető a víztisztításra használt vegyszerek mennyisége.
Az UV-C vízkezelő rendszer elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan
és automatikusan kezeli a vizet a jakuzziban. Kristály tiszta, természetes minőségű fürdővizet biztosít.
WPC burkolat tartó keret
A különleges műanyag és keményfa őrlemény kompozit kivételes stabilitást és időtállóságot biztosít
a burkolat tartószerkezetének.
SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS/exkluzív színterápiás világítás
A medence testbe épített központi RGB színterápiás világítás (1 db lámpatest 55db LED)
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába
építve, melyek összhangban világítanak a medencébe szerelt központi víz alatti színterápiás világítással.
SmartPHONE alkalmazás wifi kapcsolattal
A SmartPhone alkalmazás azonnali hozzáférést és irányítást biztosít távolról. Az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a
medence aktuális állapotát.
Wipod MultimÉdiÁS HANGRENDSZER/AQUASOUL™ HANGRENDSZER
Wipod Multimédiás hangrendszer: a 2 GB memóriával rendelkező távirányító, ami Bluetooth-on keresztül
csatlakozik a medencében lévő vízálló erősítőhöz.
A Wellis AquaSoul™ hangrendszer: Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő, jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület, beépített mélynyomó és 2, vagy 4 db hangszóró.
kiegészítő PANEL
A kiegészítő panel a fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek számára biztosít kényelmet. Az
egygombos kiegészítő panel megnyomásával egy masszázsmotor ki- és bekapcsolását; a négygombos
panellel két masszázsmotort, a pezsgőfürdőt és a hangulatvilágítást lehet szabályozni.
thermotető
A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa, mellyel jelentős
energiát és pénzt takaríthat meg. A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről
ízléses UV álló műbőr borítás fed.

KÁD IKONMAGYARÁZAT
Ózongenerátor
Az ózongenerátor a rendszeren keresztül áramló vizet fertőtlenítő, antibakteriális hatású ózonnal dúsítja.
SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS/exkluzív színterápiás világítás
Kádtestbe épített központi RGB színterápiás világítás
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a kád oldalfalába építve,
melyek összhangban világítanak a kádba szerelt központi víz alatti színterápiás világítással.
kiszárító rendszer
Szárazzá teszi az egész csőrendszert, így megakadályozva az algásodást és a baktériumok elszaporodását
a rendszerben.
Vízhőfoktartó rendszer
Vízhőfoktartó rendszer segítségével nem kell folyamatosan felengedni kádját forró vízzel, így jelentős
mennyiségű vizet és pénzt takarít meg.
FM rádió CD csatlakozási lehetőséggel
Beépített FM rádió és CD csatlakozási lehetőség.
LCD TELEVÍZIÓ
7” vízhatlan LCD televízió, távirányítóval.

SZAUNA IKONMAGYARÁZAT
szaunakályha
6-8 kW-os szaunakályha kombinált szaunáinkhoz, 1 szett lávakővel , vizes dézsával és merítőkanállal.

SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS
Szaunába épített központi RGB színterápiás világítás.
USB/FM
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatlakozási lehetőséggel

A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termékspecifikációknak.
A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel azok a nyomdába
kerülés időpontjában érvényesek. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

