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A X XI. szá zAd emberének életében A munk án és A 
csAládon kívül már fontos szerepet játszIk A nyugodt 
percek és A mInőségI élet élvezete Is.
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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 jakuzzi nyújthat 
Önnek. 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 ke-
rülünk, ahol a víz simogató közege tökéletes körülményeket biztosít a 
kikapcsolódáshoz. 
A WELLIS saját fejlesztésű és gyártású hidromasszázs kádjaival és 
masszázsmedencéivel járul hozzá ahhoz, hogy bárkinek része lehes-
sen ebben a nem mindennapi luxusban. Tervezőmérnökeink az ősi keleti 
masszázskultúra tapasztalatait és a modern nyugati hidroterápia ered-
ményeit 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.

WELLnESS Az Ön oTThonábAn2
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MAgyAr TErMék, EUróPAI MINőSég,

XXI. SZÁZADI TEcHNOLógIA
A cég AlApításA ótA, AzAz 2003 ótA egyre többen válAsztják A WellIs 
termékeIt nemcsAk országszerte, hAnem egész európábAn.
Az egészséges életmód jegyében megnőtt A kereslet A mInőségI 
Wellness termékek Iránt.

A Wellis Magyarország zrt. a folytonos növekedésnek és fejlesztéseknek köszönhe-
tően mára Európa legnagyobb jakuzzi gyártójává vált. hazai gyártóként piacvezető 
szerepet tölt be a wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek sorában 
Magyarországon.
Két elkülönült részlegben, összességében közel 18 ezer négyzetméteren több, mint 
négyszáz fővel folyik a kádak és medencék gyártása. 
A jelentős kapacitásbeli növekedésnek köszönhetően évente akár 20 ezer család él-
vezheti a hazai gyártású minőségi jakuzzik és szaniterek nyújtotta wellness élményt!

Minden fejlődő cég történetében vannak kiemelkedő mérföldkövek. A Wellis-nél a 
legutóbbi jelentős fordulópont néhány hónappal ezelőtt következett be: 2015 de-
cemberében adtuk át 10 ezer négyzetméteren elhelyezkedő gyártócsarnokunkat. A 
hatalmas, csúcstechnológiás gyártóeszközökkel felszerelt komplexum megépülését 
a fokozódó piaci igények és a minőségi gyártástechnológiára való törekvés motiválta.

cégünKrőL

WELLIS MEdEncEgyárTáS vIdEó
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jELEN vAgyUNk
A több mint 300 külföldi partnerrel és kiterjedt belföldi partner-hálózattal rendel-
kező Wellis Magyarország zrt. telephelyén található gyártó- és logisztikai központ 
létesítményei mára már elérik a 27 500 m2-es alapterületet.
2015 decemberére készült el 10 000 m2-es gyárüzemünk, ahol a kád és masszázs-
medencéink gyártása mellett megkezdtük a swim spa medencék gyártását is, 2016 
derekára pedig megépítettük 5000 m2-es raktárcsarnokunkat is. Új gyárüzemünk-
ben havi szinten több mint 700 jakuzzi és 20-30 db kiváló minőségű ellenáramoltató 
swim spa úszómedence kerül legyártásra.

több, mInt 400 elhIvAtott munkAtársunk fárAdozIk
Az ön elégedett mosolyáért

évI több mInt 20 szAkvásár vIlág szerte

A Wellis nemzetközi elismertségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint a számtalan 
nemzetközi kiállításon elnyert termékdíj, melyek a kitűnő minőség és a több mint 10 
éves szakmai tapasztalat eredményei.

több mInt 300 dIsztrIbúcIós pont vIlágszerte

évI 9000 legyártott mAsszázsmedence
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MINőSégBIZTOSíTÁS
termékeInk folyAmAtos mInőségellenőrzése és A nemzetközI szAbvá-
nyoknAk 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.

•	 Tüv tanúsítványunk a garancia arra, hogy termékeinket független tanúsító szerve-
zet is kiváló minőségűnek ismeri el.

•	 A termékeinken elhelyezett cE jelölés kádjaink és medencéink európai származá-
sát igazolja, valamint tanúsítja azt is, hogy a kínálatunkban szereplő áruk minden 
Európai Uniós szabványnak megfelelnek.

•	 Medencéink ánTSz engedéllyel rendelkeznek és közösségi használatra is alkal-
masak.

OrSZÁgOS SZErvIZHÁLóZAT
•	 Szervizmunkatársaink az ország minden területén rendelkezésére állnak.

ÁNtSZ

4,1-7,4°c
magyarországi téli 

középhőmérséklet mellett

37°c

37°c-on tartva
jakuzzija vizét

JAKUzzI FogyASzTáSA
30 pErcES InTEnzív
hASznáLAT MELLETT

1,086 kWh
~41 ft/30 perc*

JAKUzzI FogyASzTáSA
24 óráS MűKÖdéSnéL

7,25 kWh
~274 ft/nap*

24 óra 30 perc

*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a villamos energia szolgáltatási ára az áramszolgáltató díjszabásától függ.

ENErgIAfOgyASZTÁSI TESZT
kéT MOTOrOS jAkUZZIk ESETéBEN

A Wellis által gyártott medencék a luxus és a kényelem biztosí-
tása mellett úgy lettek megtervezve, hogy Önnek pihenés köz-
ben ne kelljen medencéje fenntartási költsége miatt aggódnia.
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Antimikrobiális felület-
kezeléssel ellátott külső 
akrilréteg.

AbS polymer réteg, mely 
növeli az akril réteg
erősségét és ütésállóságát.

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

POLI-MAX™ ErőSíTéS
A WellIs termékek gyártásAkor, Az AkrIl kád- és medencetest erősí-
tésére specIálIs polIuretán hAbot AlkAlmAzunk, melyet 3 rétegben 
hordunk fel A tökéletes AlAkstAbIlItás elérése érdekében.

polI-mAX™ erősítéssel készült jAkuzzIk előnyeI:

•	 rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a kádban vagy medencében kényel-
mesen – melegvíz utántöltés nélkül – eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős 
energiát takarít meg. 

•	 Kiváló hangszigetelő képességgel bír, jelentősen csökkenti a termék falán áthallat-
szódó 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.

KÖrnyEzETbAráT
TEchnoLógIA

11
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vákuumformázott
Abs AkrIl pAdlózAt
A jó alapozás – csakúgy mint bármely 
ingatlan építésekor – a medence szer-
kezeténél is fontos, amit vásárlóink is 
joggal várnak el egy ilyen mértékű 
beruházás esetén. A Wellis a kiemel-
kedően tartós AbS akrilt használja fel 
medencéje alapjául, mely a szerke-
zetbe építve távol tartja a medence 
alkotórészeit és felépítményét a külső 
káros tényezőktől.
A medencékhez való tökéletes illesz-
kedés érdekében az alapul szolgáló 
medence padlót is saját gyártásban, 
vákuumformázó berendezésünk se-
gítségével készítjük Önnek.

Wps //WellIs polystyrol//
burkolAt tArtó keret
Örök élet a masszázsmedence-bur-
kolat tartószerkezetének! A különle-
ges műanyag kivételes stabilitást és 
időtállóságot biztosít a burkolat tartó-
szerkezetének. gondolkodjon hosszú-
távon, biztosan megéri! 

trIplA szIgetelés
A Wellis medence tripla szigetelésé-
nek köszönhetően a gépészetből fel-
szabaduló hőt a hőtükrös fólia vissza-
veri a medenceházon belül, miközben 
fűti a medencehéjat és a vizet. Ez az 
egyedülálló és minőségi szigeteléstí-
pus rendkívül energiatakarékossá te-
szi a medencét, mellyel pénzt takarít 
meg, ráadásul medencéjét környezet-
barát módon üzemeltetheti.

sIlent™ meleg levegős
pezsgőfürdő motor
A meleg levegős pezsgőfürdő extra 
kényelmet nyújt a standard légbefú-
vóhoz 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. 

lAIng energIAtAkArékos vízkerIngető motor
A LAIng keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, (110W/h) berendezés, 
mely majdnem mindegyik medence-modellünkben alapfelszereltség. Alacsony fo-
gyasztása, (60%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz 
képest) hosszú élettartama, és a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, 
és költséghatékonnyá.

hIdromAsszázs motorok
Medencéinket többféle teljesítményű 
hidromasszázs motorral szereljük: me-
dence 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.

WellIs uv-c
A WELLIS Uv-c vízkezelő rendszer 
könnyű, kompakt és nagyon hatékony. 
Elhanyagolható mennyiségű áramfel-
vétel mellett csendben, biztonságo-
san, és automatikusan, a keringetés 
mellett folyamatosan kezeli a vizet 
a jakuzziban. Miközben minimálisra 
csökkenti a vízkezelő szerek haszná-
latának szükségességét.

pulsAr™ mAsszázs rendszer
A pulsar™ masszázs rendszer tartal-
maz egy vezérlőt, amely mágnessze-
lepek nyitásával és zárásával irányítja 
a vizet a fúvókák 4 csoportjára. (bőveb-
ben a 33. oldalon.)

MAdE In
gErMAny
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A WellIs medence hőtérképes vIzsgálAtA során kIváló ered-
ményeket 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.

skAndInáv szIgetelés

MEDENcE SZIgETELéS & fELéPíTéS
A megfelelő szIgetelés ugyAnolyAn fontos A medencéknél, mInt A lAkóházAk-
nál. A WellIs medencék trIplA szIgetelése kIhAsználjA A medencegépészet mIn-
den 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 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 1 cm vastagságú, több rétegben felhordott poliuterán habbal 
vonjuk be, mely közismerten rendkívül jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik.  A szivattyúk-
ból és a fűtőberendezésekből származó hőt a fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben 
fűti a medence burkolatát és a vizet. 

Ez az egyedülálló és minőségi szigeteléstípus minden Wellis medencét rendkívül energiataka-
rékossá tesz, mellyel rengeteg pénzt takarít meg, ráadásul medencéjét környezetbarát módon 
üzemeltetheti.

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

1. perem alatti pU hab szigetelés
2. Aljzat és a burkolat közötti szigetelés
3. Többrétegű (3,5 cm vastag, hőtükrös) polyfoam szigetelés az oldalburkolaton

1.

2.

3.
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horIzontlIne™
cItylIne oldAlburkolAt

stArlIne és peAklIne oldAlburkolAt

vízálló



Uv- és
időjárásálló



nem igényel
festést/kezelést



nem hajlamos az 
elszíneződésre



OLDALBUrkOLATOk
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 szép-
ségét, és nem utolsó sorban az újrapácolás sem jelent többé gondot.

2017-től új design szerint készült oldalburkolatok. A StarSide™ oldalburkolat fektetett, 
vastagléces, fahatású elemekből és vákuumformázott AbS műanyag sarokelemből 
áll. A sarokrészbe beépített rgb LEd világítás a medence belsejében levő hangulat-
világítással összehangoltan működik. Fekete, szürke és barna színekben rendelhető.

cityLine medencéink is új oldalburkolatot kaptak 2017-től. A vízszintes oldalléceket 
függőleges sarokelemekkel párosítottuk, eleganciát kölcsönözve a széria modelljei-
nek. Fekete, szürke és barna színekben rendelhető.

AkrIL SZíNEk
Medencéinket hat, gondosan válogatott, gyönyörű, divatos színárnya-
latú akril belsővel kínáljuk, mely bármely berendezéssel és környezettel 
tökéletesen harmonizál.

FEKETEbArnA SzürKE SzürKE
SzáLcSISzoLT

WInTEr
SoLSTIcE

STErLIng
SILvEr

MIdnIghT 
cAnyon

TUScAn 
SUn

STorM
cLoUdS

pEArL
WhITE



WELLIS SMArT ToUch KEzELő
W5000 & W8000 vEzérLővEL

bemutatjuk új multifunkciós, színes, érintő képernyős medence kezelő 
panelünket. gombok, billentyűk és rátétek nélkül a Wellis új kezelőfe-
lületeit élvezet használni, könnyen megtanulható, gyorsan átlátható 
menürendszere pedig bárki számára gyerekjátékká teszi a masszázs-
medence kezelését.
nincsenek gombok, vagy billentyűk! Az üzemmód és funkció választó 
magyar nyelvű menük, a minden-be vagy minden-ki gomb az utoljára 
használt beállítások aktiválásához, az interaktív képernyő ikonok és a 
képernyőn megjelenő üzenetek a Smart Touch kezelőfelület elemei, 
melyek arra szolgálnak, hogy a felhasználók könnyedén kezelhessék 
a medencét és annak kiegészítőit.

•	 easy Wheel választó menü: a legegyszerűbb módja az ideális 
medencebeállítások elvégzéséhez. Egy funkció kiválasztásához 
(víztisztítás, hangrendszer, színterápiás világítás, medence beál-
lítások), forgassa a bal oldali kereket addig, amíg a kívánt funkció 
ikonja aktívvá nem válik.

•	 értesítés ikonok: a képernyő jobb-felső részén megjelenő értesí-
tés ikonok a csatlakoztatott kiegészítők állapotát mutatják (audio 
rendszer, wifi, in.clear...).

•	 Wifi: csatlakoztassa rendszerét WIFI-n keresztül a hálózathoz, 
hogy távol otthonától is bármikor képes legyen gondoskodni me-
dencéje ideális állapotáról. Ugyanakkor a WIFI lehetővé teszi a me-
dence könnyű kezelése mellett, hogy fürdőzés közben a kedvenc 
zeneszámát hallgathassa, akár a házban levő számítógépről is.

•	 víztisztítás: a víztisztítás menü lehetővé teszi Önnek az ideális 
fertőtlenítési  és fűtési beállítások gyors és egyszerű elvégzését. 
válassza ki, állítsa be vagy módosítsa az öt lehetséges beállítás 
közül azt az egyet, ami épp szükséges medencéje kristálytiszta 
állapotának megőrzéséhez. 

WELLIS EASy4 KEzELő
W2000 & W3000 vEzérLővEL

A Wellis Easy4 kezelője elhozza Önnek mindazokat a funkciókat egy 
kezelőfelületen, melyekre szüksége lehet medencéje tökéletes beállí-
tásának eléréséhez. Kompakt Lcd kijelzőjével; elég világos, hogy a nap 
bármely szakaszában jól látható legyen; elég egyszerű a használata, 
így akár az éjszaka közepén is használhatja.

kompakt multifunkciós kezelőfelület: minden beállítás és meden-
cefunkció egy szempillantás alatt elérhető, hogy a lehető legygyorsab-
ban be tudja állítani a kívánt medencebeállításokat.

világító lcd kijelző: fényes és jól látható, az Lcd kijelző könnyen beál-
líthatóvá teszi a hőmérsékletet, a téli beállításokat és sok más funkciót 
egyaránt.

KIEgéSzíTő pAnELEK

A 4  gombos panel kiegészítő kezelő felület, melyet második kezelő-
felületként használhat a masszázsmedencén. Lehetővé teszi, hogy 
kényelmesen, az ülő- vagy fekvőhely elhagyása nélkül üzemletesse a 
masszázsfunkciókat és a világítást.

Az egy gombos kiegészítő panel szintén második kezelőfelületként 
funkcionál és lehetővé teszi a masszázsfunkciók könnyű kezelését az 
éppen használt ülő- vagy fekvőhelyről.

Acapulco feszített víztükrű medencénk esetében elsősorban közü-
leteknek ajánljuk kiegészítő paneljeinket. beépítésével, és a fő keze-
lőegység távolabbra telepítésével elkerülhető, hogy a fürdőző ven-
dégek 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.

WELLIS SMArT ToUch KEzELő
W5000 éS W8000 vEzérLő

WELLIS EASy4 KEzELő
 W2000 vEzérLő

WELLIS EASy4 KEzELő
 W3000 vEzérLő

KIEgéSzíTő pAnELEK - 1 éS 4 goMboS
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jAkUZZI vEZérLéS
medencéinket új fejlesztésű, kiváló minőségű, érintésre működő, magyar nyelvű menüvel
rendelkező vezérlőrendszerrel szereljük, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési élményt.
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MONSOON 5” - kopogtató (shiahitsu) masszázs

W-POWEr TUrBINE - Az ellenáramoltató W-power turbina 50-160 m3 vizet képes órán-
ként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áram-
felvételre van szüksége (mindössze 7A áramigény), miközben kétszer akkora vízhozamot 
biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is 
működtethető.

SZíNTErÁPIÁS fúvókÁk (OPcIONÁLIS)TWISTEr 5” - nagyobb testfelületre
irányítható körkörös, intenzív masszírozás

TyPHOON 5” - egy testrészre irányul, 
intenzív masszázsélmény

TyPHOON 3” - egy testrészre irányul, 
közepes erősségű masszázs

TyPHOON 2” - egy testrészre irányul, 
lágy masszírozás

TWISTEr 3” - nagyobb testfelületre
irányítható körkörös, közepes erősségű masszírozás

rIvErjET 340l/min
élvezze a végtelen úszás élményét új swim spa medencéinkben! swim 
spa-inkba szerelt riverjeteink állíthatók, az áramlásuk erőssége szabá-
lyozható, ezzel kontrollálható az edzés intenzitása.

TyPHOON 5” - 3” - 2”
A Wellis typhoon fúvókák iránya, a célzott masszázsélmény elérése ér-
dekében, egyenként állítható, nyitható vagy zárható.

TWISTEr 5” - 3” 
Az állítható irányú twister fúvókákkal személyre szabható a masszázs-
felület nagysága. önnek nincs más dolga, csak előre beállítani az egyes 
fúvókák körzési sugárméretét. Igazi élménydús, izgalmas fürdőzést tesz 
lehetővé.

MONSOON 5” 
hétlyukú fúvókánk körkörös masszázsélményt nyújt. A fúvóka belsejé-
ben található forgó fej egymás után hét ponton masszíroz, ezzel téve 
még frissítőbbé a relaxáció élményét.

TSUNAMI 7”
elsöprő erejű masszázsfúvókánk igazán erőteljes hidromasszázs 
élményt nyújt. már rövid használata is meghozza a várt eredményt.

AIrjET 3”
érzékeny területekre fókuszálva. egyenletes masszázzsal nyújt 
enyhülést az érzékeny területeknek. mindig a maximális kényelmet 
nyújtja önnek.

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

18
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cool doWn mAsszázshely
Egy egész testet átmozgató masszázs vagy 
vízi torna után néha a legjobb csak üldögélni 
egy kicsit a medence szélén, és enyhén masz-
szíroztatni hátizmainkat. Ez az ülőhely gyerme-
kek számára is kiváló.

relAX mAsszázshely
A rendkívüli testmasszírozó ülőhely számos 
fúvókája úgy van elhelyezve, hogy azok a nya-
kat, vállakat, hátat, csípőt és a combot masz-
szírozzák.

body floW mAsszázshely
Ez az ergonomikusan megtervezett terápiás 
fekvőhely fényűző kényelmet, a gondosan 
elhelyezett fúvókák pedig felülmúlhatatlan 
masszázsélményt biztosítanak a teljes test 
számára.

Intenso mAsszázshely
A legpezsdítőbb masszázshely. A hivatásos 
sportolók, sportrajongók és a tökéletes test-
masszázst keresők használhatják ki az Intenso 
fekvő- vagy ülőhely nyújtotta előnyöket, külö-
nös tekintettel a hát és a láb izmokra.

focus mAsszázshely
A mindennapi fárasztó munka, az egész na-
pos irodai tevékenység sokunk számára okoz 
kellemetlen, görcsös érzést hátunkban, derék 
tájékon. Focus ülésünk a felsőtest egy terüle-
tére koncentrálva segít ellazulni, feloldani a 
felgyülemlett stresszt egy hosszú nap végén.

eXpert mAsszázshely
hátmasszázs mesterfokon. Az állítható irányú 
és erősségű masszázsfúvókákkal mindenki 
személyre szabhatja ezt az ülőhelyet, mely ki-
mondottan hátmasszírozásra lett kifejlesztve.

4 5 6

32120

2

56

1

3

Medencéink 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 tervezzük az üléseket, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyet.
olympus medencénk masszázsüléseit megtalálja különféle variációkban többi meden-
cénkben is. (A fúvókák elrendezése medencénként eltérhet.)

4



23
víZALATTI SZíNTErÁPIA

A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, amelyek a testünkre 
is komoly kihatással vannak. A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai állapo-
tunkra. 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 mi-
ként hatnak a szervezet biológiai működésére. Ezeket az eredményeket napjainkban 
az orvostudomány fény- és színterápiaként széles körben alkalmazza. A Wellis szín-
terápiás 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 legmeg-
felelőbbet. Típusai: központi, exkluzív színterápiás világítás, világító jetek.
A központi vagy az exkluzív színterápiás világítás alapfelszereltség minden
medencénknél.

In.MIx KéTzónáS SzínTErápIáS vILágíTáS

Ez a forradalmian új, 2 zónás fénykezelő rendszer 2 külön körön kezeli a medence belső (víz-
alatti), és külső (víz feletti és sarokelem) világítását. Alapfelszereltségként kerül be minden 
peakLine és StarLine prémium felszereltségű medencébe (kivéve Explorer modellünket).

ArOMATErÁPIA
Az aromaterápia illatanyagok és illóolajak alkalmazása a lélek és a test kényezteté-
séhez. Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat, ezért az aromaterápiás 
kezelés kiválóan alkalmas lelki egyensúlyunk rendbetételéhez és fenntartásához, 
amely természetesen fizikai állapotunkra is pozitív hatást gyakorol.

A terápia elemei az inhalálás, az aromaterápiás fürdőzés, illetve az illóolajokkal végzett 
masszázs, melyek  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. 
Egyszerűbb, nyomógombos megoldással tesszük könnyebbé az élmények fokozását. 
Ezzel az új megoldással nincs szükség pezsgőfürdőre az illatanyag eloszlatásához, 
ezért már nem csak a prémium kategóriás medencéknél elérhető ez az opció.

22

narancsvirág Levendula Mediterrán polynesie rozmaring Eucalyptus

válasszon 6 aromaterápia illat közül:
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A Wellis AQUASoUL™ pro hangrendszerbe a polyplanar cég leg-
újabb fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeit válogattuk 
be.
nem kell többé cd lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, vagy 
más, külső egységet USb kábellel csatlakoztatnia, mert a beépí-
tett vevőegységet bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni 
akár mobiltelefonjáról is.

Alapfelszereltség prémium, opcionális deluxe felszereltségű 
medencéinknél.

AQuAsoul™ pro 4.1 pop-up
•	 bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő 

(120W)
•	 beépített mélynyomó (100W)
•	 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)
•	 2 db beépített hangszóró (35W/darab)

AQuAsoul™ pro 2.1  
•	 bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás  erősítő 

(120W)
•	 beépített mélynyomó (100W)
•	 2 db beépített vagy pop-Up hangszóró (35W/darab)

WELLIS SMArTPHONE™ ALkALMAZÁS
A Wellis Smartphone alkalmazás vadonatúj fejlesztés masszázsmedencéinkhez. 
Azonnali hozzáférés és irányítás távolról. bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija 
vezérléséhez, így az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthat-
ja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális 
állapotát. 

Alapfelszereltség prémium, opcionális deluxe felszereltségű medencéinknél.

WELLIS
SMArTphonE App

InTErnET oTThonI WIFI 
roUTEr

MEdEncébE 
épíTETT WIFI

hAzAérvE 
éLvEzzE JAKUzzIJA 
KényELMéT

Irányítsa nyaralójában levő medencéjét akár otthonról, vagy útközben a Wellis smArtphonetm alkalmazásával! Elérhető 
iphone és Android rendszerű telefonról egyaránt. nyaralójába indulva még otthon állítsa be az Önnek megfelelő hőmérsék-
letet és egyéb funkciókat telefonjáról, hogy odaérve egy felfűtött, minden igényét kielégítő, használatra kész jakuzzi várja, 
így azonnal élvezheti a Wellis hidromasszázs minden előnyét és jótékony hatását.

AQUASOUL™ PrO HANgrENDSZEr
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WELLIS Uv-c víZfErTőTLENíTő rENDSZEr

Az Uv-c sugarat régóta használják a víz fertőtlenítésére közösségi medencékben, mivel hipo-
allergén, 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. Kifejlesztettük a Wellis Uv-c vízkezelő rendszert, amely forra-
dalmasítja a melegvizes jakuzzi vízfertőtlenítését. A Wellis Uv-c vízkezelő rendszer könnyű, 
kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, 
biztonságosan, és automatikusan, napjában több alkalommal kezeli a vizet a jakuzziban. 
Kristálytiszta, természetes minőségű fürdővizet biztosít Önnek és családjának, miközben 
minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.

Alapfelszereltség minden modellünknél.

Előnyei:
•	 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

A WELLIS medencék többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennyeződéstől 
mentes, vegyileg tiszta vizet biztosít.

ha Önnek Wellis jakuzzija van, biztos lehet abban, hogy a vízminőség minden iparági 
szabványt kielégít. A medencék többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennye-
ződéstől 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 szennyező-
déseket a nagy teljesítményű szivattyúk kiszűrik.
filtereink biztosítják a víz naponta többszöri 
100%-os átszűrését, így nem marad szennyeződés
a medencealjon sem.

A rendszer egyszerű karbantartása érdekében a szű-
rők egy alapos tisztítás után újra felhasználhatók és ha 
cserélni szeretné a szűrőket, azok könnyen kiemelhetők.

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

Lakossági felhasználás esetén a leghatékonyabb és egyben a leggazdaságosabb 
mai technológia az antimikrobiális szűrőfilteres víztisztítás Alapfelszereltség minden 
medencénknél.

A WELLIS SZűrő TULAjDONSÁgAI:
•	 átmérő: 5 5/8”
•	 hossz: 6 13/16”
•	 Anyag: Microplus ragasztott szűrőbetét
•	 Szűrőfelület:  6 m2

•	 Anyagvastagság: 102g/m2
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krISTÁLyTISZTA víZ éS MEDENcEALj

fIlter cleAner/szűrő tIsztító grAnulátum - opcIó
Ahhoz, hogy jakuzzija vize kristálytiszta maradjon, medencéje szűrőjét hetente egyszer tisztítsa meg a Wellis crystal szűrő-
tisztítóval! használattól függően ez a művelet gyakrabban ismételhető medencéje tisztaságának maximális megőrzéséért.

spA cleAner - opcIó
A Spa cleaner speciálisan a jakuzzi medencék s ezek vízvezetékeinek tökéletes tisztítására lett kifejlesztve. Eltávolítja a 
lerakódott vízkövet és szennyeződéseket a medencéből és vezetékeiből. A Spa cleaner a medence vizének frissítésekor, 
cseréjekor használható. gyártóként negyedévenként javasoljuk a medence vizének cseréjét.
A spa cleaner környezetbarát és biológiailag 100%-ban lebomló termék.

fIltermosó
Automata szűrőbetét tisztítónk egyedülálló szabadalmaztatott rendszer, mely kizárólag a víz sugarával 
áram- vegyszermentesen és villámgyorsan tisztítja meg jakuzzija cserélhető szűrőbetétjét.
csak helyezze a megtisztítandó szűrőbetétet a tartályba, csatlakoztassa a tömlőt egy csapra, és a 
szerkezet automatikusan 1-2 perc alatt patyolat tisztává varázsolja azt.
•	 kevesebb szűrőbetétre költött pénz
•	 tisztább víz
•	 gyors és könnyű üzemeltetés

WELLIS crySTAL vEgySZErcSOMAg
A Wellis crystal egy környezetbarát all-in-one termék jakuzzik, masszázsmedencék, és swim-
spa medencék vizének kezelésére.
A Wellis crystal segítségével egyszerűen és hatékonyan végezhető el a masszázsmedence 
vizének tisztítása a vízfelszíntől a medence aljáig.

A Wellis crystal heti egyszeri alkalmazásával megakadályozható a vízkő lerakódása, ami táp-
talajul szolgál a baktériumoknak és más mikroorganizmusoknak. Sőt a Wellis crystal a korábbi 
vízkőlerakódásokat is feloldja. A masszázsmedencébe beépített Uv-Lámpa vagy ózon gene-
rátor pedig elintézi a többi munkát: elpusztítja a feloldott baktériumokat és fertőtleniti a vizet.
Az eredmény kristálytiszta és kellemes, lágy hatású víz.

TArTALMA:
•	 2 x 1L bio folyadék 
•	 18 db klór tabletta
•	 1 db törlőkendő
•	 1 db adagoló a klór tablettához
•	 1 db vödör

bIológIAIlAg lebomló
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WellIs AutomAtA vegyszerAdAgoló

Wellis redox/ph és szabad klór/ph

Kevés pihentetőbb dolog létezik egy saját Wellis jakuzzinál. Különösen akkor, ha me-
dencéje automata vízkarbantartó rendszerrel van felszerelve.
A WELLIS rEdox/ph (lakossági felhasználás) és WELLIS Szabad klór/ph (közösségi 
felhasználás) vegyszeradagoló rendszer egyszerű és kényelmes módja a kristálytiszta 
medencevíz fenntartásának egy egész szezonon keresztül. A rendszer a víz összeté-
tele mellett folyamatosan méri és beállítja annak ph-értékét is. Míg a WELLIS rEdox/
ph vegyszeradagoló rendszert otthoni felhasználásra, a SzAbAd KLór/ph rendszert 
inkább közületeknek ajánljuk.
Saját, egyedi tervezésű házat is készítettünk a vegyszeradagoló elfedésére, mely 
harmonikus vonalaival, esztétikus megjelenésével nemcsak jól mutat medencéje 
oldalfalához erősítve, de belső szigetelésének köszönhetően a vízkarbantartó rendszer 
télen sem fagy meg. Mindemellett a külső elhelyezés egyszerű hozzáférést biztosít a 
szükséges beállítások elvégzéséhez és a vegyszertartályok cseréjéhez.
opcióként rendelhető.

IN.cLEAr AUTOMATA víZkArBANTArTó rENDSZEr
AutomAtIkus vízkArbAntArtó rendszer (in.clear)
Könnyen kezelhető, időtálló megoldás. A Wellis in.clear brómos vízkarbantartó napjaink legha-
tékonyabb masszázsmedence vízkarbantartó rendszere. Az in.clear rendszer álltal előállított 
bróm a medencevízben felszabadul, és hatékonyan, gyorsan elpusztítja a vízben előforduló 
mikroorganizmusokat (pl. baktériumok, algák, stb.).
Az in.clear rendszer szükségtelenné teszi a különféle vegyszerek folyamatos adagolását. Mű-
ködése nem jár kellemetlen szagokkal, nem okoz szem, illetve bőr irritációt. A fenti előnyök, 
és könnyű használata miatt az in.clear rendszer a legjobb választás masszázsmedencéje 
vizének tisztántartásához.

könnyű hAsználAt
Az egyszerű üzembehelyezési eljárás után a rendszer készen áll a használatra. Töltse fel a 
medencét, adagoljon bróm sót a vízhez, és az in.clear rendszer gondoskodik a bróm ionok elő-
állításáról, a víz fertőtlenítéséről. A kívánt brómszint a kezelőegységen egyszerűen beállítható.

nIncs többé bonyolult vegyszerezés
nem kell többé válogatnia a különböző vízkezelő vegyszerek között. Az in.clear rendszer be-
üzemelése után azonnal a megfelelő mennyiségű brómot állítja elő. Mivel az in.clear rendszer 
sokkal hatékonyabb, nagyobb ph tartományban, és jóval magasabb hőmérsékleten használ-
ható, mint a klóros fertőtlenítők, medencéje vize mindig kristálytiszta, és használatra kész lesz, 
minden további vegyszerek nélkül.

hosszAbb Időt tölt távol?
Az in.clear rendszerrel hazatéréskor tiszta, átlátszó jakuzzi vízre számíthat még akkor is, ha ügyei 
akár hetekre elszólítják. Amíg távol van, a rendszer továbbra is az előre beállított mennyiségű 
brómot állítja elő.

klórszAg mentes medence
Mivel az in.clear brómot állít elő, Önnek soha többé nem kell kellemetlen klórszaggal társítania 
a fürdőzés élményét.

opció a legtöbb medencénkhez.
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PULSAr™ MASSZÁZSrENDSZEr

Fokozza a masszázs élményt! A pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely 
mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára egy ülő- vagy 
fekvőhelyen belül. 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.

prémium és deluxe medencéinkhez opció.

SILENT™ MOTOr
Meleg levegős pezsgőfürdő motorral rendelkező medencéinket német gyártmányú 
Silent™ motorral  szereljük. A meleg légbuborékok lágyan masszírozzák bőrét, kellemes 
pezsgő hatással kombinálva.

A meleg levegős pezsgőfürdő extra kényelmet nyújt a standard légbefúvóhoz képest. 
Másik nagy előnye, hogy jelentősen lassítja a víz kihűlését. A Silent™ motorral 60db 
alá csökkentettük meleg levegős pezsgőfürdő motorunk zajszintjét.

pezsgőfürdővel felszerelt medencéink alapfelszereltsége.

ENErgIATAkArékOS víZkErINgETéS
A LAIng keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, (110W/h) berendezés, 
mely majdnem mindegyik medence modellünkben alapfelszereltség. 

Alacsony fogyasztása (60%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető 
motorhoz képest), hosszú élettartama és rendkívül halk működése teszi környezet-
baráttá és költséghatékonnyá.

prémium és deluxe medencéink alapfelszereltsége.

KÖrnyEzETbAráT
TEchnoLógIA

MAdE In
gErMAny
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 OXygEN THErAPy™

természetes mélytIsztítás és hIdrAtálás
az  oXYGEN tHEraPY™ több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét. apró méretük-
nek köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére tudnak hatolni eltávolítva 
a szennyeződéseket, emellett oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje érdeké-
ben, 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 ha-
tást”, mely hidratálja bőrét, jobb szív- és érrendszeri keringést okoz.

mélyebb relAXácIó és megnövelt szeratonin szint a negatív töltésű ionok 
belélegzésén keresztül 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.

Az oXygen therApy™ előnyeI
  oXiGéNt SZÁllít a bőr jobb aNYaGcSEréjE érdEkébEN
  EltÁvolítja a SZENNYEZődéSEkEt a PóruSok mélYéről
  mEGNövEli a SZÁraZ bőr HidratÁltSÁGÁt
  ElőSEGíti a bőrSEjtEk NövEkEdéSét
  cSökkENti a HEGEkEt éS bőrHibÁkat
  mEGSZüNtEti aZ EkcémÁS tüNEtEkEt
  kiSimítja a rÁNcokat, SZarkalÁbakat

Normál buborékok
>2500μm

oXYGEN tHEraPY™
mikro buborékok >2500μm

a pórusok mélyére hatolva eltávolítja
a szennyeződéseket.

vArIO PODS
vadonatúj technológia a jakuzziba építhető masszázspontok területén.
A mélyre ható, „ütögetős” masszázs a mélyebb izomrétegekre hat. külön 
kezelőegységet kapott, mellyel a hidromasszázs rendszertől függetlenül 
irányítható, ráadásul többféle masszázsprogram közül választhatunk.

vArIopods Az ülőhelyen
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A HIDEgTErÁPIA
Az egész testet érintő hidegterápia az 1980-as években lépett a fejlődés útjára 
Japánban. rövid időszakos fizikai hatása alatt a „pácienst” extrém, -120°c-os hő-
mérsékletnek teszik ki naponta háromszor néhány percre. Ez alatt olyan folyamatok 
zajlanak le a testben, amik felgyorsítják a test regenerációs folyamatait például 
egy intenzív edzés után.

Ez az innovatív technológia az elmúlt 20 év folyamán egyre kifinomultabbá vált, és 
azóta is folyamatosan fejlődik.

A Wellis által kifejlesztett Fjord merülő medence a hidegterápia elvén alapulva 
készült, hogy enyhülést és megkönnyebbülést nyújtson egy kimerítő edzést kö-
vetően, vagy felfrissítsen egy kiadós szaunázás után.

A HIDEgTErÁPIA SZErEPE A SPOrTBAN
Az otthoni és professzionális sportolásban is megnyilvánulhatnak a test hűté-
sének pozitív hatásai. növekedhet a teljesítmény, felgyorsulnak a regenerációs 
folyamatok.

A hidegterápiát intenzív edzések után javasolt alkalmazni, ezzel csökkenthetjük az 
izomláz kialakulásának esélyét, vagy a már meglévő fájdalmak enyhítésére is töké-
letesen alkalmas. A hirtelen hőmérsékletcsökkenés mérsékli a gyulladások kiala-
kulását és a fájdalomgeneráló, azt közvetítő anyagok szétoszlását a szervezetben.
nagyobb megterhelés előtt nagyszerű lehetőségeket rejt a sportolók számára, 
hiszen pozitív befolyással lehet a rövidtávú sportteljesítmény fokozásában.

A hidegterápiának különböző jótékony hatásai vannak közvetlenül a terápia alkal-
mazásakor, és később is, a rehabilitációs folyamat részeként egyaránt:

A HIDEgTErÁPIA jóTékONy HATÁSAI
  cSÖKKEnTI A FáJdALMAT, dUzzAnAToKAT, gyULLAdáST
  IzoMLázMEgELőző hATáSSAL rEndELKEzIK
  gyorSíTJA A rEgEnErácIóS FoLyAMAToKAT
  EnyhíTI Az ízüLETI FáJdALMAKAT
  érzéSTELEníTő hATáSÚ
  KonTroLLáLJA Az AnyAgcSErE FoLyAMAToKAT

anyagcsere
kontrollálás

ízületi fájdalmak 
enyhítése

izomláz
megelőzésebőrmegújítás

HIDEgTErÁPIA
nem csAk sportolóknAk
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méret 1500 x 1600 x 980 mm
férőhelyek 1 személy
Anyagok poli-max™ erősítéses akril (6 mm)

Sterling Silver akril
WpS vázszerkezet
Uv-álló szálcsiszolt műanyag

vízmennyiség 994 l
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feszültség igény 1 x 16A 230v/50hz

vízszűrés antimikrobiális filter

fjord
MErÜLőMEDENcE
Fjord merülőmedencénk a mára nagy népszerűségnek örvendő hideg terápia elvét követi. 
A merülőmedence hideg vize jelenti a leghatékonyabb hűtőfürdőzést, akár egy fizikailag 
megterhelő edzéssort követően, vagy egy fárasztó napot követő szaunázás után.
hőszivattyú segítségével 12-18 °c-ig hűtjük a medencét, amelyben egy rövid időtartalmú 
fürdőzés kifejezetten előnyös lehet egészségügyi szempontból is. A hirtelen hőmérséklet-
változás jó hatással van a szív és érrendszeri problémákra, illetve serkenti a vérkeringést is.
próbálja ki Ön is legújabb fejlesztésű Fjord merülőmedencénk jótékony hatását!

SZauNÁZÁS utÁN HidEGtErÁPiaSPortolÁS utÁN

ÁNtSZKÖzüLETEKnEK IS AJánLoTT



A JAKUzzIbAn vALó FürdőzéS
MEgEMELI A TESThőMérSéKLETET,
EzzEL ELőSEgíTvE A rELAxácIóT.

WELLonE  //  voLcAno //  Kongo

4141
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wEllone
DELUXE
Méret: 2000 × 1100 × 720 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely

WELLonE dELUxE medencével a nyugalom szigetén találja magát. 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 kellemesen pezsgő meleg víz 
biztosítja a szellemi es 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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TALpMASSzázS2

coMb- éS vádLIMASSzázS3

oxygén™ TErápIA4

cSípő MASSzázS5

TEnyér MASSzázS6

TELJES KArMASSzázS7

InTEnSo MASSzázS hELy8
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wEllone
PréMIUM
Méret: 2000 × 1100 × 720 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely

A WELLonE préMIUM oxygEn ThErApy™  medence felejthetetlen élményt és kikap-
csolódást nyújt. Természetes mélytisztítás és hidratálás egy időben, a mikrobuboré-
kok a pórusok mélyére hatolnak, ezáltal feltöltik a bőrt, csökkentik a szarkalábakat 
és ráncokat. Merüljön el ebben a frissítő, oxigéndús buborékfelhőben, és tapasztalja 
meg saját bőrén az időtlen szépséget!
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TALpMASSzázS2

coMb- éS vádLIMASSzázS3

oxygén™ TErápIA4

cSípő MASSzázS5

TEnyér MASSzázS6

TELJES KArMASSzázS7

InTEnSo MASSzázS hELy8

AQUASoUL™ pro hAngrEndSzEr9
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TEchnIKAI AdAToK WELLONE DELUXE WELLONE PréMIUM
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méret 2000 × 1100 × 720 mm 2000 × 1100 × 720 mm
férőhely 1 fekvőhely 1 fekvőhely
Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

1 cm vastag polyfoam szigetelés 1 cm vastag polyfoam szigetelés
WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet
Solid Surface (fekete) felső burkolat Solid Surface (fekete) felső burkolat
design műbőr oldalburkolat design műbőr oldalburkolat

vízmennyiség 305 l 305 l
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum
1 × 16A 230v/50hz minimum

3 × 16A 230v/400v 50hz optimum
1 × 16A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 2 db 2 LE egysebességes 1 db 2 LE kétsebességes 
1 db 2 LE egysebességes

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)
fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység
vezérlés SmartTouch Smart Touch
összes fúvókaszám 48 fúvóka 48 fúvóka
vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

1 antimikrobiális szűrőbetét 1 antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Exkluzív (16 x 1 LEd) Exkluzív (16 x 1 LEd)
AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up  
hangrendszer

– 2 ovális pop-up hangszóró (50W)) +
1 mélynyomó (120W)

oXygen therApy rendszer – Igen
thermotető opcionális Igen
kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

A MűBőr BUrkOLAT 
AZ ALÁBBI SZíNEkBEN rENDELHETő:

b l a c k  wav Y b l a c k  d o t t Y

44
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volcaNo
Méret: 2270 x 2570 x 900 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 4 ülőhely

A visszafogott elegancia és a különleges formavilág jellemzi igazán volcano me-
dencénket. Újabb fejlesztésünkkel nemcsak exkluzív megjelenést, de sok éves 
élményt is vásárolhat magának.
A volcano fémmedencénk számos ellenállhatatlan előnnyel rendelkezik:
a rozsdamentes acél ellenáll az Uv-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatások-
nak. Az időjárás álló bevonatnak köszönhetően ezáltal bel-és kültéri használatra is 
tökéletes. A letisztult design mellett pedig nem feledkezhetünk meg az egyedi ki-
alakítású meleg levegős pezsgőfürdőről és a masszázsélményről sem, amihez 38 
fúvóka társul. Fény- és aromaterápiájával, 2 fekvő és 4 ülőhelyével kitűnő választás 
lehet egy baráti társaság könnyed kikapcsolódásához. nem kell az élmény és a biz-
tonság között választani, volcano fémmedencénkkel mindkettőben részesülni fog!

46
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koNGo
Méret: 4280 x 2300 x 1430 mm
Férőhelyek: 2 ülőhely, 1 úszótér

Kongo rozsdamentes acél úszómedencék kialakítása egyedülálló a piacon. 
A lépcsőzet oldalán beépített masszázsfunkciók segítségével kényelmesen ella-
zulhat, turbina motoros újításunkkal pedig tökéletes úszásélményben részesülhet. 
Legyen akár a sport vagy a wellness kedvelője, fémmedencénkben mindkét te-
vékenységnek hódolhat.
Az ellenáramoltató turbina 50-160 m3 vizet képes óránként megforgatni, mindemel-
lett a swimspa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége, 
miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az 
energiatakarékossággal. Költséghatékonysága és egészségmegőrző funkciója 
mellett különleges designjáról is könnyen megjegyezheti Kongo modellünket.
Fémmedencénkkel mindemellett sok évre tervezhet: a rozsdamentes acél ellenáll 
az Uv-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak. 

1 2

1

2
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TEchnIKAI AdAToK Kongo voLcAno
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méret 4280 x 2300 x 1430 mm 2270 x 2570 x 900 mm

férőhelyek 2 fekvő 2 fekvő / 4 ülő
Anyagok rozsdamentes acél (2 mm vastag)

Anyagminőség: AISI 316L, dIn: 1.4404
rozsdamentes acél (2 mm vastag)
Anyagminőség: AISI 316L, dIn: 1.4404

rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet
StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

nettó súly ~ 1100 kg ~ 350 kg
vízmennyiség 9114 l 1780 l
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feszültségigény 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum
1x 16A 230v/ 50hz Minimum

3x 16A 400v/230v/50hz optimum
1x 20A 230v/ 50hz Minimum

hidromasszázsmotor 1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor 2 x 2 LE + LAIng
swim spa motor W-power Turbine 50-160 m3/h -
fűtőegység 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz
pezsgőfürdő motor - Silent™ hot pezsgőfürdő motor
vezérlés Smart Touch Smart Touch
összes fúvókaszám 12 fúvóka 38 fúvóka
vízfertőtlenítés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

2 antimikrobiális szűrő antimikrobiális szűrő
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színterápiás világítás Központi (3 x 55LEd) Központi
WellIs smartphone alkalmazás opcionális opcionális
thermotető opcionális Igen
kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen
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Az ÚSzáS LégzéSSzAbáLyozáSrA
KénySzEríT. nEMcSAK A LégzőrEndSzEr 
LEndüL MűKÖdéSbE, hAnEM SzInTE
Az ÖSSzES IzoM IS.

rIo grAndE  //  AMAzonAS // dAnUbE

SwimLine
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EvEző SzETTÚSzó boT ExpAndEr

AQuAfItness
sWIm spA kIegészítők

úszó bot // Az erőteljes úszóedzés tItkA
Segíti az úszó edzést végző személyt az úszótér közepén tartani, de még ennél is fontosabb, 
hogy növelhető vele az úszóra ható ellenállás a Swim spa-ban, még nagyobb erőkifejtésre 
késztet. használatával jelentősen növelhető az edzés hatékonysága. A rugalmas, üvegszál-
ból készült úszó bot a Swim spa végében, egy erre kialakított pontban van rögzítve, és erős 
hevederrel csatlakozik az úszó derekához erősített övre.

eXpAnder // edző- és evezőkészlet
Az evezővel kombinált expander a valódi evezés frissítő élményét nyújtja használóinak.  
Ugyanakkor az expander önmagában, a medence oldalán található rögzítő szemre erősítve 
számtalan különféle erőnléti edzést tesz lehetővé.

AQuAbIke // nAgyszerű fItnesz és rehAbIlItácIós eszköz
Az Aquabike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató fitness edzésre, rehabilitációs 
testmozgásra van szükségük, vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömöket. rozs-
damentes acél váza és kiváló stabilitása biztonságos felhasználói élményt nyújtanak. Töké-
letesen kiegyensúlyozott, négy pvc talp akadályozza meg a csúszkálást a medencealjen.
Az Aquabike teljesen elmerül a vízben, így pedálozás közben a víz ellenállása megnehezíti 
az edzést, ezzel elősegítve az izmok gyorsabb formálódását, a szívverés felgyorsítását. 
Engedje ki a pedálon található ellenállást növelő lapokat, és még erőteljesebbé, még 
hatékonyabbá teheti edzését.

frIssítő úszás és pIhentető, élménydús pezsgőfürdőzés egy medencében! 

A Wellis márka egyik legújabb fejlesztésének köszönhetően már ez is lehetséges!
A Wellis swim spa (ellenáramoltatós úszómedence) modelljei segítenek formában ma-
radni, miközben élvezheti a hidromasszázs terápia jótékony hatásait. 

állhatnak önállóan, oldalburkolattal felszerelve, ami néhány óra alatt beüzemelhető, így 
Ön azonnal élvezheti a hidromasszázsmedencével kombinált úszómedence nyújtotta 
kényelmet saját otthonában. beépítve a valódi úszómedence érzetét keltik, melyekben 
úszhat és pihenhet anélkül, hogy el kellene hagynia otthonát.

A medencerészen elhelyezett river jetek magassága állítható, az áramlásuk erőssége 
szabályozható, ezzel kontrollálható az edzés intenzitása és biztosítható minden korosz-
tálynak a medence biztonságos használata.
Egy, illetve kettő fúvókát működtetve alacsonyabb fokozaton, de a hétköznapi felhasz-
nálók számára akár nagyobb erőfeszítés kifejtését igénylő áramlatot hozunk létre, míg 
mindhárom fúvókát a legmagasabb fokozaton működtetve már akár a sportolók is meg-
teremthetik otthonukban a napi edzéshez szükséges körülményeket.

Ellenáramoltató rendszerünket viper motorokkal működtetjük, minden river jethez kü-
lön-külön rendelve egyet a nagyobb áramlás biztosítása érdekében.
power felszereltségű medencéink fenekén plusz két Tsunami jetet is elhelyeztünk a na-
gyobb felhajtó erő érdekében.

ha egy Wellis swim spa-ban eltöltött frissítő edzés után szívesen ellazítaná megfeszült 
izmait, csak át kell lépnie medencéink hidromasszázs részébe, és már át is adhatja fáradt 
testét a hidromasszázsterápia élményének.

válAsszon hozzá kIegészítőket!
Az átfogóbb fitness edzéshez lehetőséget nyújtanak a Wellis swim spa kiegészítői, melyek 
segítségével testének azon részeit is átmozgathatja, felfrissítheti, melyeket úszás köz-
ben kevésbé vesz igénybe. Ússzon, biciklizzen, fusson és tegye tónusosabbá izomzatát, 
mindezt egy medencében!
(részletesebben az 57. oldalon.)

A WellIs sWIm spA jótékony hAtásAI:
  TArTáSJAvíTó
  SErKEnTI A vérKErIngéST
  FEJLESzTI Az ELLEnáLLóKépESSégET
  FELKéSzíTI SzErvEzETéT A MéLyEbb rELAxácIórA
  FEJLESzTI Az IzoMzAToT
  cSÖKKEnTI A STrESSzT



rio GraNdE
Méret: 5870 × 2300 × 1500 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 3 ülőhely, 1 úszótér

Frissítő úszás és pihentető, élménydús pezsgőfürdőzés egy medencében! A Wellis 
márka egyik legújabb fejlesztéseként a rio grande jakuzzi kombinált élményt 
nyújt használóinak. Az egyedi műszaki megoldásokkal működő ellenáramoltatós 
rendszernek köszönhetően úszómedenceként funkcionál, a fárasztó úszást pedig 
könnyen levezetheti a 3 ülő- és egy fekvőhellyel kialakított masszázsrészlegében. 
Méreteit tekintve 6 méteres hosszúságával és 1,5 méteres mélységével egye-
dülálló a piacon. Tekintve ugyanakkor a hagyományos úszómedencék méretes 
helyigényét, a rio grande tökéletes fénypontja lehet wellness részlegének.

2 43
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57 SwimLine

rio GraNdE
TUrBINE
Méret: 5870 × 2300 × 1500 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 3 ülőhely, 1 úszótér

Frissítő úszás és pihentető, élménydús pezsgőfürdőzés egy medencében! Az 
egyedi műszaki megoldásokkal működő W-power turbinának köszönhetően úszó-
medenceként funkcionál, a fárasztó úszást pedig könnyen levezetheti a 3 ülő- és 
egy fekvőhellyel kialakított masszázsrészlegében. Az ellenáramoltató W-power 
turbina 50-160 m3 vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa 
motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 
7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen 
teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető

2 43
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59 SwimLine

amaZoNaS
POWEr
Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm
Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! A nagy teljesítményű ellenáramoltatós motornak kö-
szönhetően akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örömeit Amazonas 
medencéjében. Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kényelmes kikap-
csolódásról vagy egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas power 
swim spa-val mindkettőben egyaránt része lehet. 5,46 méteres hosszúságával 
úszómedence jellege mellett 3 fős relaxációs masszázsrészlegével járul hozzá a 
tökéletesen frissítő wellness élményéhez. Az úszótérbe való könnyed átjutással 
nagyon könnyen válthatunk a kényeztető wellness és az egész testet átmozgató 
sporttevékenység között.
power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltatós és egy vízkeringetős 
motor segítségével járul hozzá a komplex wellness élményhez.
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amaZoNaS
TUrBINE
Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm
Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! A nagy teljesítményű ellenáramoltatós W-power 
turbinának köszönhetően akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örö-
meit Amazonas medencéjében. Az ellenáramoltató W-power turbina 50-160 m3 
vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 
75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A feszültségigény), 
miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul 
az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető.
Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kényelmes kikapcsolódásról vagy 
egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas power swim spa-val mind-
kettőben egyaránt része lehet.
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SwimLine61 SwimLine

daNubE
TUrBINE
Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

Legújabb W-power turbinával működő swim spa medencéink egyedülállóak 1,5 
méteres mélységükkel és 2,3 méteres szélességűkkel. Az ellenáramoltató W-po-
wer turbina 50-160 m3 vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa 
motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 
7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen 
teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető.

ALAP: OPcIó:
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amaZoNaS
Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm
Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! Az Amazonas swim spa 5,46 méteres hosszágával 
úszómedence jellege mellett 3 fős relaxációs masszázsrészlegével járul hozzá a 
tökéletesen frissítő wellness élményéhez. Az úszótérbe való könnyed átjutással 
nagyon könnyen tudunk váltani a kényeztető wellness és az egész testet átmoz-
gató sport tevékenység között.
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63 SwimLine

daNubE
Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

A danube 4 méteres hosszúságú sportmedencénk 1 ellenáramoltató jettel fel-
szerelve. Maximális 5 LE induló és 3 LE folyamatos teljesítményre képes, amely 
tökéletes ellenáramot tesz lehetővé. 

ALAP: OPcIó:
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daNubE
POWEr
Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

Legújabb fejlesztésű swim spa medencéink egyedülállóak 1,5 méteres mélységük-
kel és 2,3 méteres szélességűkkel, impozáns méreteivel pedig a tökéletes úszás 
élményét keltik. Swim spa modelljeink Everest prémium kategóriás medencénk 
designjára épülve kiemelkedő megjelenést és kényelmet biztosítanak használóik 
számára. A danube 4 méteres hosszúságú sportmedencénk. három pumpás 
rendszerével, maximális 15 LE induló és 9 LE folyamatos teljesítményre képes, 
amely tökéletes ellenáramot tesz lehetővé. 
power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltatós- és egy vízkeringető motor 
segítségével járul hozzá a kitűnő wellness élményhez.

ALAP: OPcIó:
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TEcHNIkAI ADATOk rIO grANDE rIO grANDE TUrBINE AMAZONAS AMAZONAS POWEr AMAZONAS TUrBINE DANUBE DANUBE POWEr DANUBE TUrBINE
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méretek 5870 x 2300 x 1500 mm 5870 x 2300 x 1500 mm 5460 x 2300 x 1500 mm 5460 x 2300 x 1500 mm 5460 x 2300 x 1500 mm 4000 x 2300 x 1500 mm 4000 x 2300 x 1500 mm 4000 x 2300 x 1500 mm
férőhyelyek száma 1 fekvőhely, 3 ülőhely, úszótér 1 fekvőhely, 3 ülőhely, úszótér 3 ülőhely, úszótér 3 ülőhely, úszótér 3 ülőhely, úszótér úszótér úszótér úszótér
Anaygok üvegszálerősítéses akril (5 mm)

Sterling silver
üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

üvegszálerősítéses akril (5 mm)
Sterling silver

rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet rozsdamentes acél vázszerkezet
Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat Uv-álló műanyag oldalburkolat

vízmennyiség 6 890 l 6 890 l 7 342 l 7 342 l 7 342 l 5 699 l 5 699 l
nettó tömeg ~ 1 200 kg ~ 1 200 kg ~ 950 kg ~ 970 kg ~ 950 kg ~ 750 kg ~ 770 kg
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feszültség igény (hidromasszázs rész) 3x 16A 230v/50hz (400v) optimum 3x 16A 230v/50hz (400v) optimum - - - - - -

1x 32A 230v/ 50hz Minimum 1x 32A 230v/ 50hz Minimum - - - - - -

feszültségigény (úszórész) 3x 16A 230v/50hz (400v) optimum 3 x 16A 230v/50hz (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum 3x 16A/230v/50hz  (400v) optimum

1x 25A 230v/ 50hz Minimum 1 x 16A 230v/ 50hz Minimum 1x 25A 230v/ 50hz Minimum 1x 25A 230v/ 50hz Minimum 1x 16A 230v/ 50hz Minimum 1x 32A 230v/ 50hz Minimum 1x 16A 230v/ 50hz Minimum

hidromasszázs motor 2 x 3 LE + 1 x 2 LE 2 x 3 LE + 1 x 2 LE 1 x 3 LE 2 sebességes 1 x 3 LE 2 sebességes 1 x 3 LE 2 sebességes - - -
swim spa motor 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor W-power Turbine 50-160 m3/h 

+ 1 LE Keringető motor
1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor W-power Turbine 50-160 m3/h 

+ 1 LE Keringető motor
1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor W-power Turbine 50-160 m3/h

+ 1 LE Keringető motor

keringető motor LAIng (0,1 kW) LAIng (0,1 kW) - - - - - -

pezsgőfürdő motor Silent™ hot meleg levegős Silent™ hot meleg levegős - - - - - -

fűtőegység 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz
vezérlés Smart Touch Smart Touch Easy4 Smart Touch Smart Touch Easy4 Smart Touch Smart Touch

összes fúvókaszám 61 + 5 (3 river jet, 2 sarok jet) 61 36 + 1 river jet 36 + 5 (3 river jet, 2 sarok jet) 36 1 river jet 3 river jet, 2 sarok jet -

vízszűrés 2 x Uv-c vízfertőtlenítő 2 x Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő
5 antimikrobiális filter 5 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter
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színterápiás világítás Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) Központi (1 x 55 LEd) -
Exkluzív (23 × 1 LEd + 12 × 1 LEd) Exkluzív (23 × 1 LEd + 12 × 1 LEd) Exkluzív (25 × 1 LEd) Exkluzív (25 × 1 LEd) Exkluzív (25 × 1 LEd) Exkluzív (21 × 1 LEd) Exkluzív (21 × 1 LEd) Exkluzív (21 × 1 LEd)

Aromaterápia Igen Igen - - - - - -
pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 kapitány fekvőhelyre opcionális 1 kapitány ülőhelyre - - - - - -

WellIs smartphone alkalmazás opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up
hangrendszer

- - - - - opcionális opcionális opcionális

AQuAsoul™ pro 4.1 pop-up 
hangrendszer

opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális - - -

kiegészítő panel opcionális (1 gombos) - 1 gombos opcionális 1 gombos - - -

vario pods opcionális opcionális - - - - - -
úszóbot Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
thermotető opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

SwimLine
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OPcIók rIO grANDE

rIO grANDE 
TUrBINE AMAZONAS

AMAZONAS 
POWEr

AMAZONAS 
TUrBINE DANUBE

DANUBE 
POWEr

DANUBE 
TUrBINE

pulsAr™ masszázsrendszer o o – – – – – –

WellIs smartphone applikáció
Wifi csatlakozással o o o o o o o o

AQuAsoul™ pro 4.1 hangrendszer o o  o o – – –

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up hangrendszer – – – – – o o o

kiegészítő panel (1 gombos) o –  o  – – –

evező o o o o o o o o

Aquabike o o o o o o o o

edzőkészlet o o o o o o o o

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer - 
WellIs redoX/ph o o o o o o o o

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer - 
WellIs szAbd klór/ph o o o o o o o o

kiegészítő fűtőegység (3kW) o o o o o o o o

hőszivattyú o o o o o o o o

skandináv szigetelés o o o o o o o o

Wellis vario pods o o – – – – – –
homokszűrő otthoni használatra
(5/6 m³/h) (homokszűrő+vízkeringető motor) o o o o o o o o
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hogyAn EnyhíTI A pEzSgőFürdőzéS Az
ízüLETI gyULLAdáST, ízüLETI MErEvSégET?
A víz FELhAJTó ErEJE ELLAzíTJA
Az IzMoKAT, MIKÖzbEn A víz hőMérSéKLE-
TE cSÖKKEnTI A FESzüLTSégET
éS JAvíTJA A rUgALMASSágoT.

voyAgEr  // dIScovEry //  ExpLorEr



voYaGEr
Méret: 2360 x 2360 x 970 mm
Férőhelyek: 5 fekvőhely

A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanakkor 
modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe. SkySide fektetett, vas-
tagléces, vákuumformázott sarokelemünk, rgb led világításával összhangot teremt 
a medence belső színvilágával. A könnyed design elemei jelennek meg továbbá a 
medence peremén elhelyezett világító vízesésekben és az egyedileg megvilágított 
márkalógóban is. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy  kedvenc 
filmjeit élvezhesse tabletjén.
voyager medencénk minden bizonnyal erőteljesen kiemelkedik más gyártók ter-
mékei közül, hiszen 5 fekvőhelyével egyedülálló a piacon. Az ülésekben elhelyezett 
vízleeresztőknek köszönhetően pedig az utolsó cseppig eltávolíthatja a vizet meden-
céjéből. ne feledkezzünk meg az ülésekhez tartozó egy gombos kezelőkről sem, így 
az összes beállítás elérhetővé válik az Ön pozíciójából.
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diScovErY
Méret: 2180 x 2180 x 970 mm
Férőhely: 1 fekvőhely, 4 ülőhely

A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanak-
kor modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe, aminek kezel-
hetősége most még egyszerűbbé vált. SkySide fektetett, vastagléces, vákuum-
formázott sarokelemünk, rgb led világításával összhangot teremt a medence 
belső színvilágával, így biztosítva Önnek a tökéletes harmóniát. A könnyed design 
elemei jelennek meg továbbá a medence peremén elhelyezett világító víz-
esésekben és az egyedileg megvilágított márkalógóban is. Megújult szűrőházunk 
kialakítása lehetővé teszi, hogy  kedvenc filmjeit élvezhesse tabletjén. discovery 
medencénk 4 ülő- és 1 fekvőhelyével kitűnően alkalmas egy nagyobb társaság 
kikapcsolódásához. Exkluzív designjának és a 2016-os fejlesztéseinknek köszön-
hetően vendégei biztosan meg fogják csodálni otthonában.
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EXPlorEr
Méret: 2130 x 1600 x 970 mm
Férőhely: 2 fekvőhely

állítható és a különféle masszázsfunkciót biztosító fejpárnáinknak köszönhetően 
azonnali feltöltődésben lehet része egész testének.
A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanak-
kor modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe, aminek kezel-
hetősége most még egyszerűbbé vált. SkySide fektetett, vastagléces, vákuum-
formázott sarokelemünk, rgb led világításával összhangot teremt a medence 
belső színvilágával. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy  
kedvenc filmjeit élvezhesse tabletjén.
Explorer medencénk kifejezetten azoknak készült, akik szívesen kötik össze a 
kikapcsolódást a társalgással. A két fekvőhelyes jakuzziban pontosan ezeknek 
az igényeknek igyekeztünk megfelelni. Az egymással szemben elhelyezkedő 
fekvőhelyekből minden beszélgetés könnyeddé válik. 

1
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TEcHNIkAI ADATOk vOyAgEr DELUXE vOyAgEr PrEMIUM DIScOvEry DELUXE DIScOvEry PrEMIUM EXPLOrEr DELUXE EXPLOrEr PrEMIUM
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méret 2360 x 2360 x 970 mm 2360 x 2360 x 970 mm 2180 x 2180 x 970 mm 2180 x 2180 x 970 mm 2130 x 1600 x 970 mm 2130 x 1600 x 970 mm

férőhelyek 5 fekvőhely 5 fekvőhely 1 fekvőhely, 4 ülőhely 1 fekvőhely, 4 ülőhely 2 fekvőhely 2 fekvőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) 

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet wPS vázszerkezet wPS vázszerkezet wPS vázszerkezet
StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”
vízmennyiség 1054 l 1054 l 931 l 931 l 574 l 574 l
nettó tömeg ~ 400 kg ~ 400 kg ~ 350 kg ~ 350 kg ~ 300 kg ~ 300 kg
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feszültségigény  3 × 16A 400v/230v 50hz optimum 3 × 16A 400v/230v 50hz optimum 3 × 16A 400v/230v 50hz optimum 3 × 16a 400v/230v 50Hz optimum 3 × 16a 400v/230v 50Hz optimum 3 × 16a 400v/230v 50Hz optimum 

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32a 230v/50Hz minimum 1 × 25a 230v/50Hz minimum 1 × 25a 230v/50Hz minimum

hidromasszázs motor 3 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE kétsebességes 2 db 2 LE egysebességes 2 db 2 lE kétsebességes 2 db 2 lE egysebességes 2 db 2 lE kétsebességes

1 db 3 LE egysebességes 1 db 3 LE egysebességes 1 db 3 lE egysebességes

vízkeringető motor LAIng vízkezelő motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) laiNG vízkeringető motor (0,1 kw) laiNG vízkeringető motor (0,1 kw) laiNG vízkeringető motor (0,1 kw)
fűtőegység 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz 3kw/230v/50Hz 3kw/230v/50Hz 3kw/230v/50Hz
vezérlés SmartTouch SmartTouch SmartTouch Smarttouch Easy4 Smarttouch
jetek száma 73 jet 73 jet 61 jet 61 jet 38 jet 38 jet
vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő uv-c vízfertőtlenítő uv-c vízfertőtlenítő uv-c vízfertőtlenítő

2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás Exkluzív és Starlight™ sarokelem világítás Exkluzív és Starlight™ sarokelem világítás Exkluzív és Starlight™ sarokelem világítás

In.mix kétzónás világítás – Igen – Igen – Igen

2 világító vízesés 2 világító vízesés 1 világító vízesés 1 világító vízesés 1 világító vízesés 1 világító vízesés
Aromaterápia Igen Igen Igen igen igen igen
pulsAr™ masszázsrendszer opcionális Igen (egy kapitány helyre) opcionális igen – –
Wellis smartphone alkalmazás opcionális Igen opcionális igen opcionális igen

AQuAsoul™ pro 4.1 hangrendszer opcionális 2 kerek pop-up hangszóró  (50W)+2 beépített
hangszóró (35W) – – – –

AQuAsoul™ pro 2.1 hangrendszer – – opcionális 2 kerek pop-up hangszóró (50w) opcionális 2 kerek pop-up hangszóró (50w)

kiegészítő panel 1 gombos opcionális (4 x 1 gombos) 4 x 1 gombos opcionális (2 x 1 gombos) 2 x 1 gombos opcionális (1 gombos) 1 gombos
thermotető opcionális Igen opcionális Igen opcionális Igen
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STArLINE OPTIONS vOyAgEr DELUXE

vOyAgEr 
PrEMIUM

DIScOvEry 
DELUXE

 DIScOvEry 
PrEMIUM

EXPLOrEr 
DELUXE

EXPLOrEr 
PrEMIUM

pulsAr™ masszázsrendszer ülőhelyre o    – –
pulsAr™ masszázsrendszer fekvőhelyre – – o  – –

WellIs smartphone alkalmazás Wifi csatlakozással o  o  o 

AQuAsoul™ pro 4.1 hangrendszer o  – – – –
AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up hangrendszer – – o  o 

kiegészítő panel (1 gombos) o  o  o 

oXygen therApy™ rendszer o o o o – –

világító fúvókák (50-100) o o o o o o

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer
WellIs redoX/ph o o o o – –

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer
WellIs szAbAd klór/ph o o o o – –

In.clear automata vízfertőtlenítő rendszer o o o o o o

kiegészítő fűtőegység (3kW) o o o o – –

hőszivattyú o o o o o o

skandináv szigetelés o o o o o o

jelmagyarázat:   nem elérhető: -  opcionális: o  tartozék: 



A pEzSgőFürdő SEgíT ELLAzULnI,
EzáLTAL cSÖKKEnTvE A STrESSzT.

oLyMpUS  //  EvErEST // KILIMAnJAro // ELbrUS // ELbrUS230
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olYmPuS
DELUXE
Méret: 3540 × 2300 × 980 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 7 ülőhely

Az olympus deluxe masszázsmedence számos felhasználási lehetőséget bizto-
sít. Kiválóan alkalmas egy nagyobb családi vagy baráti társaság öszejöveteléhez, 
de kitűnően alkalmas a sportolók edzés utáni izomlazításához, egy könnyed 
nyújtáshoz, vagy otthoni után is. Az olympus deluxe masszázsmedence el lett 
látva minden olyan kényelmi funkcióval mely a prémium kategóriára jellemző. Ez-
által a tökéletes relaxáció, kikapcsolódás érzetét biztosítjuk, kellemes felüdülést 
nyújtva használóik számára. élvezze Ön is a meleg víz jótékony hatását olympus 
deluxe medencénkben, amely 7 ülő- és két fekvőhelyével és 100 db fúvókájával 
minden eddiginél kiemelkedőbb masszázsélményt biztosít. 
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olYmPuS
PréMIUM
Méret: 3540 × 2300 × 980 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 7 ülőhely

Az olympus prémium masszázsmedence számos felhasználási lehetőséget biz-
tosít. Egyszerre akár 9 személy is kényelmesen ellazulhat a meleg habok közt. Az 
olympus prémium masszázsmedence el lett látva minden olyan kényelmi funk-
cióval, mely a prémium kategóriára jellemző. élvezze Ön is a meleg víz jótékony 
hatását olympus prémium medencénkben, amely 7 ülő- és két fekvőhelyével és 
100 db fúvókájával minden eddiginél kiemelkedőbb masszázsélményt biztosít. 
Az olympus prémium a deluxe változaton felül a további innovációk segítségével 
teszi felejthetetlenné a kikapcsolódást:  2 darab 2 lóerős és 2 db 3 lóerős hidro-
masszázsmotorral, pULSAr™ masszázsrendszerrel, valamint AquaSoUL pro 4.1™ 
bluetooth hangrendszer is várja az olympus prémium használóit. 
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TEcHNIkAI ADATOk OLyMPUS DELUXE OLyMPUS PréMIUM
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méret 3540 x 2300 x 980 mm 3540 x 2300 x 980 mm
férőhely 2 fekvőhely / 7 ülőhely 2 fekvőhely / 7 ülőhely
Anyagok üvegszálerősítéses akril (5 mm), Sterling silver üvegszálerősítéses akril (5 mm), Sterling silver

rozsdamentes acél váz rozsdamentes acél váz
horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

nettó súly ~ 900 kg ~ 900 kg
vízmennyiség 2331 l 2331 l
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feszültség igény 3 x 20A 230v/50hz (400v) 3 x 20A 230v/50hz (400v)

hidromasszázs motor 2 x 3 LE + 2 x 2 LE 2 x 3 LE kétsebességes
- 2 x 2 LE egysebességes

keringető motor 1 LE Keringető motor 1 LE Keringető motor
fűtőegység 3kW/230v/50hz 3kW/230v/50hz
pezsgőfürdő motor Silent™ hot meleglevegős Silent™ hot meleglevegős
vezérlés Smart Touch Smart Touch
összes fúvókaszám 100 fúvóka (2 ellenáramoltató jet, világítás opció) 100 fúvóka (2 ellenáramoltató jet, világítás opció)
vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő (in.clear opcionális) Uv-c vízfertőtlenítő (in.clear opcionális)

3 antimikrobiális filter 3 antimikrobiális filter
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi & Exkluzív
In.mix színterápiás világítás (2 zónás) - Igen
WellIs smartphone applikáció opcionális Igen
pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 fekvőhelyre Igen (1 fekvőhelyre)
Aromaterápia Igen Igen
AQuAsoul™ pro 4.1 pop-up hangrendszer opcionális Igen
kiegészítő panel 1 gombos/4gombos – 1gombos + 4 gombos
thermotető opcionális opcionális
kiszállítás, beüzemelés opcionális opcionális

új oldalburkolattal
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EvErESt
DELUXE

Méret: 2360 × 2360 × 950 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Az Everest deluxe és prémium jakuzzi minden eddiginél több, 98 db fúvókát 
tartalmaz a legjobb masszázs élmény eléréséhez. Az Everest deluxe jakuzzit fel-
szereltsége magasan kiemeli az átlagos masszázsmedencék sorából. A SILEnT™ 
meleg levegős pezsgőmotor, az energiatakarékos keringető szivattyú, az Uv-c 
fertőtlenítő rendszer, a WpS burkolat tartó keret, a MagmaJet™ fúvóka, az aro-
materápia és a számtalan LEd világítótest gondoskodnak e modell tündökléséről.
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EvErESt
PréMIUM

Méret: 2360 × 2360 × 950 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Az Everest prémium jakuzzi a deluxe változat felszereltségén felül további számos 
innovációval teszi felejthetetlenné a kikapcsolódást:
Az extrém felszereltségű fő fekvőhely 2 darab 2 lóerős masszázsmotorjával, 
erőteljes vádli-masszázsával, valamint pulsar™ rendszerrel felturbózott 5”-os 
TWISTEr fúvókákból álló hátmasszírozó rendszerével, minden kényelmet kielégítő 
masszázsélményt nyújt.
A kiegészítő kezelőpanelek és a WiFi kapcsolattal működő Smart-phone alkalma-
zás pedig eddig nem tapasztalt kényelmet biztosít a fürdőzőknek.
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TEcHNIkAI ADATOk EvErEST DELUXE EvErEST PréMIUM

áL
TA

Lá
n

o
S 

In
Fo

rM
ác

Ió
K

méret 2360 × 2360 × 950 mm 2360 × 2360 × 950 mm

férőhely 2 fekvőhely, 3 ülőhely 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat
lefolyó ¾” ¾”
vízmennyiség 1560 l 1560 l

nettó súly ~ 410 kg ~ 420 kg 
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feszültség igény 3 × 20A 230v/400v 50hz 3 × 20A 230v/400v 50hz

hidromasszázs motor 2 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE kétsebességes 

2 db 2 LE egysebességes 2 db 2 LE egysebességes

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység
vezérlés SmartTouch SmartTouch
összes fúvókaszám 98 fúvóka (10 levegő fúvóka) 98 fúvóka (10 levegő fúvóka)

1 Magmajet™ 1 Magmajet™
vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

3 antimikrobiális szűrőbetét 3 antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi & Exkluzív

In.mix színterápiás világítás (2 zónás) - Igen

2 színesen világító kapaszkodó 2 színesen világító kapaszkodó

2 színterápiás csobogó fúvóka 2 színterápiás csobogó fúvóka

1 színterápiás vízesés 1 színterápiás vízesés
4 színesen világító pohártartó 4 színesen világító pohártartó

Aromaterápia Igen Igen
pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 fekvőhelyre
WellIs smartphone applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 4.1 hangrendszer opcionális 2 kerek pop-up hangszóró (50W)+2 beépített hangszóró (35W)
+ 1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 1 gombos/4gombos – 1 gombos/4 gombos
thermotető opcionális Igen
kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen
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kilimaNjaro
DELUXE
Méret: 2300 × 2300 × 940 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Kilimanjaro deluxe jakuzziba épített számtalan LEd világítás különleges han-
gulatot 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.

SwimLine

1

2

3

4

6

5

1 2 43 5 6kilimaNjaro
PréMIUM

Méret: 2300 × 2300 × 940 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Kilimanjaro prémium medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás jakuzzi-
nak tudnia kell. AQUASoUL™ pro 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.

90

1

2

3

4

6

5

1 2 43 5 6



93
SwimLine

92
TEcHNIkAI ADATOk kILIMANjArO DELUXE kILIMANjArO PréMIUM
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méret 2300 × 2300 × 940 mm 2300 × 2300 × 940 mm
férőhely 1 fekvőhely, 5 ülőhely 1 fekvőhely, 5 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) 

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”
vízmennyiség 1450 l 1450 l

nettó súly ~ 410 kg ~ 420 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 3 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE kétsebességes 

1 db 3 LE egysebességes

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
450W+300W  230v/50hz

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység
vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 76 fúvóka (12 levegő fúvóka) 76 fúvóka (12 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő
3 antimikrobiális szűrőbetét 3 antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi & Exkluzív

In.mix színterápiás világítás  (2 zónás) - Igen

2 színterápiás csobogó fúvóka 2 színterápiás csobogó fúvóka

3 színesen világító pohártartó 3 színesen világító pohártartó
Aromaterápia Igen Igen
pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 kapitány ülőhelyre
WellIs smartphone applikáció opcionális Igen
AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up 
hangrendszer opcionális 2 ovális pop-up hangszóró (50W) 

1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos – 1 gombos/4 gombos
thermotető opcionális Igen
kiszállítás beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal
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ElbruS 230
DELUXE
Méret: 2300 × 2300 × 900 mm
Férőhelyek: 7 ülőhely

A Wellis Elbrus 230 deluxe rendkívül jól felszerelt: süllyesztett fúvókák, Uv-c víz-
fertőtlenítő rendszer,  színterápiás vízesés, két darab antimikrobiális szűrőbetét, 
Silent™ pezsgőfürdő motor, színterápiás LEd világítás…  
A modell tervezésénél a teljesítményen kívül a kényelem volt a fő szempont.
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ElbruS 230
PréMIUM
Méret: 2300 × 2300 × 900 mm
Férőhelyek: 7 ülőhely

A Wellis Elbrus 230 préMIUM a Wellis Elbrus medence kibővített változata. A tágas 
belső tér lehetővé tette a különleges Welldome™ talpmasszázs elhelyezését a 
medence alján.
Ez a modell tartalmaz 78 állítható fúvókát és 14 levegő fúvókát, AQUASoUL™ pro 
2.1 pop-Up hangrendszert, exkluzív színterápiás világítást és pULSAr™ masszázs 
rendszert. Kényelmes kikapcsolódás 7 ember számára.
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technIkAI AdAtok elbrus 230 deluXe elbrus 230 prémIum
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méret 2300 × 2300 × 900 mm 2300 × 2300 × 900 mm

férőhely 7 ülőhely 7 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat
lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 1560 l 1560 l

nettó súly ~ 410 kg ~ 420 kg 
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K feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 3 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE kétsebességes 
1 db 3 LE egysebességes

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 92 fúvóka (14 levegő fúvóka) 92 fúvóka (14 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

3 antimikrobiális szűrőbetét 3 antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi & Exkluzív
In.mix színterápiás világítás (2 zónás) - Igen

3 színesen világító pohártartó 3 színesen világító pohártartó

1 színterápiás vízesés 1 színterápiás vízesés

Aromaterápia Igen Igen

pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 kapitány ülőhelyre

WellIs smartphone applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up 
hangrendszer opcionális 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos – 1 gombos/4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal
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ElbruS
DELUXE
Méret: 2180 × 2180 × 910 mm
Férőhelyek: 7 ülőhely

Uv-c vízfertőtlenítő rendszer, WpS keretszerkezet, aromaterápia. Ezeket a plusz 
élményeket nyújtja az Elbrus deluxe medence, s mint minden Wellis jakuzzi, ez is 
prémium kategóriás alapanyagokból készült: antimikrobiális akril lemez, poli-Max 
poliuretán hab erősítéssel, vákuumformázott AbS medence talapzat, Uv álló 
szálcsiszolt műanyag oldalburkolat.

1 2 43 5 6
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ElbruS
PréMIUM

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm
Férőhelyek: 7 ülőhely

Ehhez a modellhez tartozik egy fő vezérlőegység, és két kiegészítő kezelő-
panel. Ezáltal bármelyik ülésről könnyedén vezérelhetjük a masszázsmo-
torokat. Sőt, az egyik ülőhelyen 9 testreszabott masszázsprogram közül 
választhat a pulsar™ rendszernek köszönhetően. A fantasztikus AQUA-
SoUL™ pro hangrendszer, valamint a kivételes kényelmet biztosító okos- 
telefon WiFi alkalmazás mind belekerültek az Elbrus prémium jakuzzi alap felsze-
reltségébe.
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TEcHNIkAI ADATOk ELBrUS DELUXE ELBrUS PréMIUM
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méret 2180 × 2180 × 910 mm 2180 × 2180 × 910 mm

férőhely 7 ülőhely 7 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat StarSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 1310 l 1310 l

nettó súly ~ 310 kg ~ 340 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 3 db 2 LE egysebességes 2 db 2 LE kétsebességes 

1 db 2 LE egysebességes

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 76 fúvóka (14 levegő fúvóka) 76 fúvóka (14 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

2 antimikrobiális szűrőbetét 2 antimikrobiális szűrőbetét
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In.mix színterápiás világítás (2 zónás) - Igen

1 színterápiás vízesés 1 színterápiás vízesés

Aromaterápia Igen Igen

pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 kapitány ülőhelyre

WellIs smartphone applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up 
hangrendszer opcionális 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos – 1 gombos/4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal
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iN.clEar 
víZkarbaNtartó 
rENdSZEr

HőSZivattYú kiEGéSZítő
fűtőEGYSéG
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PEAkLINE OPcIók

OLyMPUS 
DELUXE

OLyMPUS 
PréMIUM

EvErEST 
DELUXE

 EvErEST 
PréMIUM

kILIMANjArO 
DELUXE

kILIMANjArO 
PréMIUM PEAkLINE OPcIók

ELBrUS230 
DELUXE

ELBrUS230 
PréMIUM

ELBrUS 
DELUXE

ELBrUS 
PréMIUM

ké
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pulsAr™ masszázsrendszer o  o  o  pulsAr™ masszázsrendszer o  o 

WellIs smartphone applikáció Wifi csatlakozással o  o  o  WellIs smartphone applikáció Wifi csatlakozással o  o 

AQuAsoul™ pro hangrendszer 4.1 o  o  – – AQuAsoul™ pro hangrendszer 4.1 – – – –

AQuAsoul™ pro hangrendszer 2.1 pop-up – – – – o  AQuAsoul™ pro hangrendszer 2.1 pop-up o  o 

kiegészítő panel 1 gombos –  –  –  kiegészítő panel 1 gombos –  – 

kiegészítő panel 4 gombos –  –  –  kiegészítő panel 4 gombos –  – 

WellIs vario pods o o o o o o WellIs vario pods o o o o

oXygen therApy™ rendszer o o o o o o oXygen therApy™ rendszer o o o o

világító fúvóka (50-100 fúvóka) o o o o o o világító fúvóka (50-100 fúvóka) o o o o

ví
Zk

EZ
El

éS

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer
WellIs redoX/ph o o o o o o WellIs automata vegyszeradagoló rendszer

WellIs redoX/ph o o o o

WellIs automata vegyszeradagoló rendszer
WellIs szAbAd klór/ph o o o o o o WellIs automata vegyszeradagoló rendszer

WellIs szAbAd klór/ph o o o o

In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer o o o o o o In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer o o o o

hőszivattyú o o o o o o hőszivattyú o o o o

bE
lS

ő,
 k

ü
lS

ő
 

ki
EG

éS
Zí

tő
k kiegészítő fűtőegység (3kW) o o o o o o kiegészítő fűtőegység (3kW) o o o o

skandináv szigetelés – – o o o o skandináv szigetelés o o o o

Xtreme™ téli thermotető – – o o o o Xtreme™ téli thermotető o o o o

kiszállítás, beüzemelés o o o  o  kiszállítás, beüzemelés o  o 

PulSar™
maSSZÁZSrENdSZEr

aQuaSoul™ Pro 
HaNGrENdSZEr

kiEGéSZítő PaNEl
4 GomboS

oXYGEN tHEraPY™ 
rENdSZEr

wElliS SmartPHoNE 
aPPlikÁció

kiEGéSZítő PaNEl
1 GomboS

wElliS vario PodS vilÁGító fúvóka
(50-100 fúvóka)
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WELLIS JAKUzzIJA TÖKéLETES
KIKApcSoLódáST KínáL KErTJébEn.
hAgyJA háTrA A MIndEnnApoK
probLéMáIT éS MErüLJÖn EL
A FrISSíTő hAboKbAn.

zonzA  //  MAnhATTAn  //  pALErMo  //  MALAgA

SwimLine
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ZoNZa
DELUXE
Méret: 2010 × 1530 × 770 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A zonza deluxe medencében szinte minden kényelmi funkció megtalál-
ható, ami egy nagyobb 5-6 személyes modellben. Mindhárom masszázs- 
helye kiválóan felszerelt, összesen 53 db gondosan elhelyezett hidro- és le-
vegőfúvókát tartalmaz. Merüljön el benne, és kényeztesse magát a hihetetlenül 
csendes, meleg levegős pezsgőfürdővel, miközben az aromaterápiát elindítva 
még kellemesebbé teszi az élményt.

1

32

1 2 3
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ZoNZa
PréMIUM
Méret: 2010 × 1530 × 770 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

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 masszázs-
motor teljes kapacitását ráirányíthatjuk, így biztosítjuk a bodyFlow (teljes testes) 
masszázsélményt. A prémium medencék alaptartozéka a távoli vezérlés okos-
telefonról vagy táblagépről, ennek segítségével még indulás előtt elindíthatja a 
nyaralójában vagy otthonában lévő jakuzzi fűtőrendszerét vagy akár a víztisztítást.

1

32

1 2 3
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TEcHNIkAI ADATOk ZONZA DELUXE ZONZA PréMIUM
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méret 2010 × 1530 × 770 mm 2010 × 1530 × 770 mm

férőhely 1 fekvőhely, 2 ülőhely 1 fekvőhely, 2 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 720 l 720 l

nettó súly ~280 kg ~280 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 2 db 2 LE egysebességes 2 db 2 LE egysebességes 

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 53 fúvóka (10 levegő fúvóka) 53 fúvóka (10 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

1 antimikrobiális szűrőbetét 1 antimikrobiális szűrőbetét

Ké
n

yE
LM

I é
S 

pr
éM

IU
M

M
Eg

o
Ld

áS
o

K

színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi & Exkluzív

1 vízesés fúvóka 1 vízesés fúvóka

Aromaterápia Igen Igen

pulsAr™ masszázsrendszer opcionális 1 kapitány fekvőhelyre

WellIs smartphone applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up 
hangrendszer

opcionális 2 ovális pop-up hangszóró (50W)  +  1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 4 gombos - 4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal



maNHattaN
DELUXE
Méret: 2130 × 1600 × 750 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A Manhattan deluxe jakuzziban helyet kaptak a vádlira irányuló és a csípőtájé-
kon 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 masszázsfúvókát. 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!

1

32

1 2 3
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maNHattaN
PréMIUM
Méret: 2130 × 1600 × 750 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A MAnhATTAn prEMIUM jakuzzi vastagabb hőszigeteléssel és Uv álló meden-
ceakrillal kiválóan alkalmas kültéri használatra is.
A fúvókák egyenletes elosztása révén sikerült mindhárom férőhelyet közel egyen-
értékű masszázshellyé alakítani. Alacsony fogyasztása mellett a 3 lóerős masz-
százsmotor intenzív masszázsélményt nyújt mind a fekvő, mind az ülőhelyeken.

1
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TEcHNIkAI ADATOk MANHATTAN DELUXE MANHATTAN PrEMIUM
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méret 2130 × 1600 × 750 mm 2130 × 1600 × 750 mm

férőhely 1 fekvőhely, 2 ülőhely 1 fekvőhely, 2 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 660 l 660 l

nettó súly ~ 290 kg ~ 290 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 2 db 2 LE egysebességes 2 db 2 LE egysebességes 

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 36 fúvóka (6 levegő fúvóka) 36 fúvóka (6 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét 1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi x Exkluzív

Aromaterápia Igen Igen

WellIs smartphone™ applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 hangrendszer opcionális 2 ovális hangszóró (50W)  +  1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 4 gombos - 4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal



PalErmo
DELUXE
Méret: 2180 × 2180 × 870 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

A palermo deluxe jakuzzi számtalan masszázsfúvókája, a meleg levegős pezsgő-
fürdő, a beépített aromaterápia, az exkluzív színterápia, és az Uv-c vízfertőtlenítő 
az élményfürdőzés egy újabb szintjét kínálja Önnek.
A medencében három ponton állítható a masszázs intenzitása a levegődúsítók 
segítségével. így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg 
változtatható. A 0,1 kW-os, energiatakarékos víz keringető motorral nem csak az ön 
pénztárcáját, de környezetünket is óvja.

SwimLine
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PalErmo
PréMIUM
Méret: 2180 × 2180 × 870 mm
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

A WELLIS pALErMo prEMIUM 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 egyé-
nileg változtatható.
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TEcHNIkAI ADATOk PALErMO DELUXE PALErMO PréMIUM
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méret 2180 × 2180 × 870 mm 2180 × 2180 × 870 mm

férőhely 2 fekvőhely, 3 ülőhely 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 1315 l 1315 l

nettó súly ~ 350 kg ~ 350 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 2 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE egysebességes 

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  
230v/50hz

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  
230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 57 fúvóka (10 levegő fúvóka) 57 fúvóka (10 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét 1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi és exkluzív Központi és exkluzív

Aromaterápia Igen Igen

pulsar™ masszázsrendszer opcionális Igen (fekvőhelyre)

WellIs smartphone™ applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 hangrendszer opcionális 2 ovális hangszóró (50W)  +  1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 4 gombos - 4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal



malaGa
DELUXE
Méret: 2000 × 2000 × 910 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Malaga deluxe innovatív megoldásával (KI/bE kapcsolható váll- és nyakmasz-
százs fúvókák) frissítő masszázst nyújt egy fárasztó nap után. A MALAgA deluxe 
jakuzziban  a teljes ellazulást az 58 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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malaGa
PréMIUM
Méret: 2000 × 2000 × 910 mm
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás. A 
MALAgA prEMIUM 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 hangulat-világítás-
ról sem kell gondoskodnia, ugyanis ennek a modellnek az alapfelszereltséghez 
tartozik az rgb LEd-es exkluzív színterápiás világítás.
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TEcHNIkAI ADATOk MALAgA DELUXE MALAgA PréMIUM
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méret 2000 × 2000 × 910 mm 2000 × 2000 × 910 mm

férőhely 1 fekvőhely, 5 ülőhely 1 fekvőhely, 5 ülőhely

Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm) poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

2 cm polyfoam szigetelés 2 cm polyfoam szigetelés

WpS vázszerkezet WpS vázszerkezet

horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat horizontSide™ Uv-álló fahatású oldalburkolat

lefolyó ¾” ¾”

vízmennyiség 1315 l 1315 l

nettó súly ~ 350 kg ~ 350 kg
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feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum

1 × 32A 230v/50hz minimum 1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 2 db 3 LE egysebességes 2 db 3 LE egysebességes 

pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  
230v/50hz

Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W  
230v/50hz

vízkeringető motor LAIng vízkeringető motor (0,1 kW) LAIng vízkeringető motor (0,1 kW)

fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység

vezérlés SmartTouch SmartTouch

összes fúvókaszám 58 fúvóka (12 levegő fúvóka) 58 fúvóka (12 levegő fúvóka)

vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő Uv-c vízfertőtlenítő

1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét 1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét
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színterápiás világítás Központi & Exkluzív Központi és exkluzív

Aromaterápia Igen Igen

pulsAr™ masszázsrendszer opcionális Igen (1 kapitány ülőhelyre)

WellIs smartphone™ applikáció opcionális Igen

AQuAsoul™ pro 2.1 pop-up 
hangrendszer

opcionális 2 ovális pop-up hangszóró (50W)  +  1 mélynyomó (120W)

kiegészítő panel 4 gombos - 4 gombos

thermotető opcionális Igen

kiszállítás, beüzemelés opcionális Igen

új oldalburkolattal
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HőSZivattYú In.cLEAr
vízKArbAnTArTó 
rEndSzEr

XtrEmE™ téli
tHErmotEtő 

kiSZÁllítÁS,
bEüZEmEléS

122

PulSar™ 
maSSZÁZSrENdSZEr

aQuaSoul™ Pro 
HaNGrENdSZEr

oXYGEN tHEraPY™ 
rENdSZEr

wElliS rEdoX/PH,
SZabad klór/PH

wElliS SmartPHoNE 
aPPlikÁció

wElliS vario PodS vilÁGító fúvóka
(50-100 fúvóka)

kiEGéSZítő
fűtőEGYSéG

jelmagyarázat:   nem elérhető - // opcionális  o //  tartozék 

cITyLINE OPcIók
ZONZA

DELUXE
ZONZA

PrEMIUM
MALAgA 
DELUXE

MALAgA 
PréMIUM

PALErMO
DELUXE

PALErMO 
PrEMIUM

MANHATTAN 
DELUXE

MANHATTAN 
PrEMIUM

pULSAr™ masszázsrendszer fekvőhelyre – – o  – – – –

WELLIS Smartphone applikáció WiFi csatlakozással o  – – o  – –

AQUASoUL™ pro hangrendszer 2.1 pop-Up o  o  o  o 

AQUASoUL™ pro hangrendszer 2.1 oval pop-Up o  o  - - - -

AQUASoUL™ pro hangrendszer 2.1 – – – – o  o 

Kiegészítő panel –  –  –  – 

WELLIS vario pods o o o o o o - -

oxygEn ThErApy™ rendszer – – o o o o o o

világító fúvóka (1-50 fúvóka) o o o o o o o o

WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer
WELLIS rEdox/ph – – o o o o – –

WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer 
WELLIS SzAbAd KLór/ph – – o o o o – –

hőszivattyú o o o o o o o o

In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer o o o o o o o o

Kiegészítő fűtőegység (3kW) o o o o o o o o

Skandináv szigetelés o o o o o o o o

xtreme™ téli thermotető o o o o o o o o

Kiszállítás, beüzemelés o  o  o  o 
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Egy MASSzázSMEdEncE TÖKéLETES hELy-
SzínE Az ÖnFELEdT bESzéLgETéSEKnEK.

AcApULco dEEp-In

SwimLine



TEchnIKAI AdAToK AcAPULcO DEEP-IN
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Férőhely 6 ülőhely
Anyagok poLI-MAx™ erősítéses akril (6,3 mm)

Fém lábszerkezet
Flexibilis szűrőrács 1 szett
Lefolyó ¾”
vízmennyiség 1470 l
nettó súly ~ 250 kg
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Feszültség igény 3 × 16A 230v/400v 50hz optimum
1 × 32A 230v/50hz minimum

hidromasszázs motor 3 db 2 LE egysebességes 
pezsgőfürdő motor Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230v/50hz

vízkeringető motor 0,3 - 1 LE 230v/50hz
Fűtőegység 3kW/230v/50hz fűtőegység
vezérlés SmartTouch (a medencén kívülre telepítve)
Összes fúvókaszám 40 fúvóka (12 levegő fúvóka)
vízszűrés Uv-c vízfertőtlenítő
WELLIS automata
vegyszeradagoló rendszer

opcionális
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K Színterápiás világítás Központi & exkluzív

Kiegészítő panel opcionális (1 gombos/4gombos)

Thermotető Igen
Kiszállítás, beüzemelés Igen
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SwimLine
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AcApULco
DEEP-IN
Méret: d 2400 mm
Férőhelyek: 6 ülőhely

A Wellis AcApULco dEEp-In masszázsmedence tervezése során azon leendő 
ügyfeleink igényeinek próbáltunk megfelelni, akik ha a designról és kényelem-
ről van szó, nem ismernek kompromisszumokat. Feszített víztükre kivételesen 
egyedi hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos wellness 
hotel spa részlegén magunkat saját otthonunkban.
Az alapfelszereltséghez tartozó központi világítás, és az exkluzív színterápia külön-
leges hangulatot nyújt egy könnyed baráti, vagy családi összejövetel alkalmával.
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iN.clEar
víZkarbaNtartó 
rENdSZEr

iZolÁlt PuffErtartÁlYkiEGéSZítő
fűtőEGYSéG

XtrEmE™ téli
tHErmotEtő 

kiSZÁllítÁS,
bEüZEmEléS

rOUNDLINE OPcIók
AcAPULcO

DEEP-IN
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WELLIS Smartphone applikáció WiFi csatlakozással o

Kiegészítő panel 1 gombos o

Kiegészítő panel 4 gombos o

Wellis vario pods o

világító fúvóka (1-50 fúvóka) o

oxygEn ThErApy™ rendszer o

ví
zK

Ez
EL

éS

homokszűrő otthoni használatra (5/6 m³/h) (homokszűrő+vízkeringető motor) o

Izolált puffertartály (~ 1000 l) o

Automata puffertartálytöltő rendszer o

WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer –  WELLIS rEdox/ph o

WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer –  WELLIS SzAbAd KLór/ph o

In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer o

KI
Eg

éS
zí

Tő Kiegészítő fűtőegység (3kW) o

xtreme™ téli thermotető o

Kiszállítás, beüzemelés 

wElliS SmartPHoNE 
aPPlikÁció

kiEGéSZítő PaNEl
4 GomboS

oXYGEN tHEraPY™ 
rENdSZEr

wElliS rEdoX/PH,
SZabad klór/PH

kiEGéSZítő PaNEl
1 GomboS

wElliS vario PodS vilÁGító fúvóka
(50-100 fúvóka)

HomokSZűrő

jelmagyarázat:   nem elérhető - // opcionális  o //  tartozék 
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snow White
indoor

marine blue
indoor

brown light grey sand beige dark grey

 
Xtreme™ télI medencetető 
az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vasta-
gabb a hagyományos thermotetőnél, így minden eddi-
ginél hatékonyabb szigetelést nyújt. azoknak ajánljuk, 
akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni 
a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.

egyedI thermotetők
vállaljuk egyedi thermotetők készítését bármilyen alakzatban, méretben és szín-
ben. részletekért kérjük keresse értékesítőinket.

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 120 mm vastag, és a jakuzzi szélei felé 
lejt, (70 mm) hogy a ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.

Az alábbi színekben választható:

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

WellIs spA bAg
a wElliS medencetakaró más néven, Spa bag, védelmet 
nyújt az uv sugárzás ellen, így hosszú időn keresztül megőriz-
heti medencéjének esztétikai állapotát. Szigetelt változata is 
elérhető. a medencetakaróban lévő szigetelésnek köszönhe-
tően a medencében lévő víz is sokkal lassabban hűl le, ezzel 
hosszú távon energiát és pénzt takaríthat meg!

belső és kényelmI kIegészítők
hőcserélő előkészítés
napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal történő me-
dencefűtési igény esetén választható opció. Az előkészítés 
magát a hőcserélőt nem tartalmazza! A hőcserélő méretezése 
gépésztervező feladata.

homokszűrő rendszer és előkészítés
opcióként rendelhető homokszűrő berendezés,és előkészítés, 
amely a masszázsmedencékhez alapfelszereltségként biztosí-
tott antimikrobiális szűrőfiltert váltja ki. A rendszert a medence-
házon kívülre telepítjük. Leginkább közületeknek ajánljuk. Feltölt-
ve: 75 kg, 0,5-1,2 mm szemcseméretű szűrőhomokkal (3 zsák).

külső hőszIvAttyú
Jelentősen csökkentheti medencéjének fűtési költségeit ezzel 
a új fejlesztésű hőszivattyúval, köszönhetően a legújabb hűtő-
folyadéknak és a kiváló minőségű kompresszornak. A megerő-
sített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.

kIegészítő fűtőegység (3kW) 
A plusz fűtőegységet azon vásárlóinknak ajánljuk, akik kültéren, 
a téli hidegekben is hosszabb időt szeretnének tölteni a meden-
céjükben, a kiegészítő fűtőegységgel biztos lehet abban, hogy 
akár többórás használat után sem csökken a víz hőmérséklete.

WellIs spAzIAno tálcA
Elérhető közelségben, könnyen elérhető helyen tárolhatja éte-
leit, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét. rozsdamen-
tes acél oszlop, bármilyen jakuzzira felrakható, 

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

korlát
Ez a két lábon álló, talajhoz rögzített  rozsdamentes acél korlát 
segítséget biztosít minden fürdőző számára a jakuzziba való 
be- és kilépésben.

spA WAnd
A SpA WAnd kézi medencetisztító 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.

fIltermosó
A Wellis egyedi, szabadalmaztatott szűrőtisztító rendszerének 
célja, hogy hidromasszázskádja és jakuzzija vizét egy szempil-
lantás alatt tökéletesen tisztává varázsolhassa.

WellIs spA umbrellA
A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi 
a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az er-
nyő kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható. Magassága 
gombnyomással állítható.
Magasság: 260 cm
Ernyő átmérő: 275 cm

WellIs toWel bAr
hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődés-
mentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.

WellIstep
90 cm széles lépcsőfokkal és 300 kg teherbírással rendelkező 
csúszásgátlós, Uv-álló műanyag medencebelépő a legjobb 
választás medencéjéhez. 
Méret: 900x610x400 mm

WellIs spA grIp
A medencék oldalburkolatára rögzíthető rozsdamentes 
csúszásgátló habszivaccsal burkolt kapaszkodó kényelmes 
és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.

HőcSErélő 
ElőkéSZítéS

külSő HőSZivat-
tYú

wElliS SPaZiaNo 
tÁlca

korlÁtHomokSZűrő 
rENdSZEr

kiEGéSZítő
fűtőEGYSéG

mEdENcEbEléPő SPa waNd filtErmoSó

wElliStEPtörölköZő tartó wElliS SPa GriP

wElliS SPa umbrElla
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