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Clipele liniștite și calitatea vieții joacă un rol important în viața 
oamenilor în secolul XXI.  Timpul petrecut în piscină sau cada de 

baie, singur sau în compania prietenilor, calmează trupul și mintea. 
Din lumea rațională intrăm în lumea simțurilor, unde apa conferă 
condițiile perfecte pentru relaxare.
Căzile cu hidromasaj și minipiscinele WELLIS sunt dezvoltate și 
produse astfel, încât oricine se poate bucura de luxul oferit. 
Inginerii noștrii au îmbinat experiențele Orientului Antic în cultura 
masajului și rezultatele hidroterapiei moderne occidentale pentru a  
inventa piscine, care oferă o experiență de masaj perfectă. 
Proiectați un spațiu de relaxare în căminul dumneavoastră cu 
ajutorul produselor WELLIS și alăturați-vă în cercul restrâns al celor 

care crează un impact pozitiv asupra mediului lor, prin echilibru și 
armonie. 
Descoperiți omul încrezător în dumneavoastră, care se poate opri și 
se poate bucura de momentele petrecute în prezent. Răsfățați-vă în 
experiența unică a apei.
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CALITATE EUROPEANĂ, TEHNOLOGIA 
SECOLULUI XXI.
Suntem onorați pentru faptul că tot mai mulți clienți optează pentru 
produsele Wellis de la înființarea firmei din 2003. Prin gama noastră 
variată am reușit să contribuim la sănătatea clienților noștri și la 
împodobirea multor băi și grădini. Minipiscinele și căzile Wellis oferă 
oamenilor posibilitatea de relaxare și calmare. Sunt de o calitate estetică 
și tehnologie excepțională, benefice pentru sănătate. 

În toată lumea se observă expansiunea investițiilor și proiectelor 
ecologice, care corespund cerințelor crescătoare de protecție a mediului 
și oferă noi locuri de muncă. În primăvara anului 2010 firma Wellis și-a 
propus să se identifice cu această idee prin fabricarea și producția
proprie de căzi și minipiscine cu hidromasaj.

O cantitate considerabilă de investiții și o echipă de profesioniști au 
contribuit la construirea fabricii de 7000 m², astfel producția se 
realizează cu ajutorul tehnicii robotizate la standarde europene. Oricine 
care caută o relaxare intensă, are nevoie să experimenteze avantajele 
minipiscinelor și căzilor cu hidromasaj Wellis.

În fiecare zi continuăm să lucrăm pentru ca firma Wellis să devină 
producător de vârf la nivel european. În timp ce continuăm să ne 
expandăm, nu pierdem din vedere faptul că succesul nostru este 
construit pe bunăvoința clienților noștri.
Vrem să mulțumim tuturor celor care au ales produsele Wellis și sperăm 
să vă putem fi alături în viața de zi cu zi!

INTRODUCERE

20 DE TÂRGURI ANUAL ÎN TOATĂ 
EUROPA

500 DE PUNCTE DE VÂNZARE ÎN 
EUROPA

200 DE ANGAJAȚI LUCREAZĂ 
PENTRU ZÂMBETUL 
DUMNEAVOASTRĂ

Construma – Expoziția internațională a comerțului de constucții, HunGEXPO
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În procesul fabricării produselor Wellis, 
căzile din acril și minipiscinele sunt 
întărite cu o spumă specială 
poliuretanică, care se aplică în 3 straturi 
pentru o stabilitate perfectă.

Astfel proprietățile mecanice excelente 
ale produselor satisfac nevoile 
dumneavoastră și a familiei timp de 
mulți ani. 

• Izolare termică excepțională: aceasta înseamnă un timp mai 
îndelungat de relaxare fără să adăugați apă caldă și vă ajută să 
economisiți energie.

• Izolare fonică excelentă: reduce zgomotul care trece prin pereții 
căzii, astfel nu veți deranja vecinii chiar dacă doriți să faceți o baie 
cu hidromasaj în toiul nopții.

• Din punct de vedere ecologic materialele Wellis nu sunt poluante, 
produsele sunt ușor degradabile (nu ca și fibra de sticlă, care 
eliberează un gaz periculos).

•	 Prin tehnologia modernă și calitatea superioară a materiilor
prime produsele Wellis îndeplinesc standardele UE.

Avantaje: căzi și minipiscine
întărite cu POLl-MAX™  

Alegeți produse
întărite cu POLI-MAX!

 

Controlul continuu al produselor noastre și îndeplinirea standardelor internaționale 
este de o importanță deosebită pentru noi, deoarece consumatorii aleg produsele pe 
baza criteriilor de calitate. Firma Wellis s-a angajat să fabrice produse de calitate cu 
obiectivul de a se diferenția pe piață.

Certificatul TÜV este garanția noastră că produsele Wellis sunt recunoscute drept 
produse de excelentă calitate de organizațiile independente.

Marcajul CE aplicat pe căzile și minipiscinele noastre certifică originea lor europeană și 
faptul că gama de produse respectă toate standardele UE.

Minipiscinele furnizate de WELLIS sunt licențiate ÁNTSZ și adecvate pentru uz public.

ASIGURAREA CALITĂȚII

5/6.3 mm strat gros extern de acril 

antibacterial Microban® 

5 mm ABS strat polymer, care 
crește rezistența și puterea de 
impact a stratului de acril

Strat de poliuretan de mare densitate, 
care este mult mai puternic și mai ușor 
decât fibra de sticlă

Strat de poliuretan de densitate medie, prin tehnica 
robotizată sunt aplicate două straturi suplimentare pentru a 
vă oferi o performanță termică și fonică excepțională

ÁnTSz
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În viețile noastre agitate momentele de liniște sunt prețioase. Luați o pauză de la 
presiunea vieții, petreceți momente de relaxare cu familia sau prietenii, sau
pur și simplu singur. Apa mângâietoare asigură 
cadrul perfect pentru relaxare și stare de bine.

În funcție de model, până la 76 de duze asigură reîmprospătarea fizică și mentală. 
În procesul elaborării minipiscinelor designerii au luat în considerare atât criteriile 
estetice, cât și cele de promovarea sănătății.

Puteți masa corpul din cap până în picioare cu ajutorul panoului de control digital 
șezând sau întins pe locurile de masaj, iar jetul de apă poate fi reglat în funcție de 
starea dumneavoastră de spirit.

Minispiscinele cu hidromasaj Wellis masează profund țesuturile, folosesc tehnica 
acupuncturii în masarea picioarelor și a spatelui. Această tehnică are rolul de a 
calma durerea și de a restabili nivelul de energie a organismului.

Trebuie doar să apăsați un buton și să vă scufundați în apa caldă, iluminată prin
cromoterapie. Stresul dispare garantat. 

Creați un spațiu de relaxare în viața aglomerată și alăturați-vă miilor de clienți care 
se bucură de binefacerile oazelor Wellis.

Alegeți dintre modelele noastre și vă veți puteți convinge de calitatea lor 
internațională.

LUX ZILNIC ÎN CĂMINUL 
DUMNEAVOASTRĂ

MINIPISCINE WELLIS

11
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GRI MODEna

CEDRU

LAMBRIU DIN LEMN DE CEDRU
Pentru cei care doresc ceva tradițional, recomandăm lambriul nostru pentru minipiscina

din lemn, făcut din lemn de cedru foarte durabil, roșu.

TuSCan Sun STERLinG SiLVER CaMEOPEaRL WHiTE TRanQuiLiTY STORM CLOuDS MiDniGHT CanYOn

GAMA DE CULORI PENTRU MINIPISCINE
Am selectat atent șapte nuanțe frumoase și contemporane pentru minipiscinele noastre, care să armonizeze cu orice decor- interior și exterior.

LAMBRIU WPC
Lambriul lateral al minipiscinelor noastre este realizat dintr-un material compozit de lemn și 
polimer, care arată ca și lemnul, dar nu necesită lucrări de îngrijire. Culorile disponibi e se 
armonizează atât cu decorul interior., cât și cu cel exterior.

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ LUCITE® AKRIL MICROBAN® 

Lucite Sanitary Ware a fost primul producător care a construit în plăcile de acril stratul antibacterian Microban, 
care se extinde pe întregul produs. Lucite acril Microban luptă împotriva bacteriilor în condiții de siguranță și 
eficient. Cu ajutorul acestui tratament suprafața acrilică a piscinei devine mult mai rezistentă, durabilă.

GAMA DE CULORI INTERIOARE ȘI 
EXTERIOARE

MINIPISCINE WELLIS

13
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Am selectat atent șapte nuanțe frumoase și contemporane pentru minipiscinele noastre, care să armonizeze cu orice decor- interior și exterior.

LAMBRIU WPC
Lambriul lateral al minipiscinelor noastre este realizat dintr-un material compozit de lemn și 
polimer, care arată ca și lemnul, dar nu necesită lucrări de îngrijire. Culorile disponibi e se 
armonizează atât cu decorul interior., cât și cu cel exterior.

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ LUCITE® AKRIL MICROBAN® 

Lucite Sanitary Ware a fost primul producător care a construit în plăcile de acril stratul antibacterian Microban, 
care se extinde pe întregul produs. Lucite acril Microban luptă împotriva bacteriilor în condiții de siguranță și 
eficient. Cu ajutorul acestui tratament suprafața acrilică a piscinei devine mult mai rezistentă, durabilă.

GAMA DE CULORI INTERIOARE ȘI 
EXTERIOARE

MINIPISCINE WELLIS

13



wellis.ro

IZOLARE, STRUCTURĂ

O izolație corespunzătoare este extrem de importantă pentru căzile 
încălzite, pentru a reduce costurile. Tripla izolație a minipiscinelor Wellis 
utilizează toată energia primită de la pompe și încălzitor, în timp ce 
respinge aerul rece din exterior. Bariera termică colectează căldura 
degajată de sistem. Această energie gratuită este transferată în tuburile 
de apă și în sistemul de preîncălzire. Datorită sistemului modern de 
management al energiei, minipiscinele Wellis sunt deosebit de 
economice, reduc mult costurile de electricitate, comparativ
cu tehnologia suflării cu spumă. Mulți producători de minipiscine încă 
folosesc izolație prin suflare cu spumă, în timp ce alții montează 
echipamentul în afara minipiscinei, dedesubtul treptelor. Ambele metode 
sunt învechite, totodată scumpe și dăunătoare mediului.
Carcasa cu sistem de bariere reflexive dezvoltat de Wellis este completat
de un capac termoizolant construit ca să crească eficiență termică pe o
durată mai lungă.
Ei bine, tripla izolație a minipiscinelor Wellis oferă o soluție completă 
pentru această situație. În interiorul piscinei podeaua și panourile frontale 
sunt acoperite de un strat izolator gros de folie, ce conține căldură 
reflectorizantă, iar coaja minipiscinei este acoperită cu spumă 
poliuretanică de 1 cm grosime în mai multe straturi. Spuma poliuretanică 
este cunoscută pentru proprietățiile bune de izolare termică. Căldura din 
pompele de încălzire este reflectată de folie, în timp ce capacul piscinei și 
apa sunt încălzite.

Această izolație unică și de înaltă calitate a tuturor tipurilor de 
minipiscine Wellis are o eficiență energetică foarte bună, care salvează o 
mulțime de bani, în plus piscina este operată într-un mod ecologic.

INOVAȚIE NOUĂ!
Izolare polyfoam cu folie de 2 cm 
grosime, în jurul pisicinei și pe podea. 

VID FORMAT ABS PE PODEAUA ACRILICĂ
Fundația bună - și în cazul construirii unei proprietăți - este importantă în construirea structurii piscinei.  
Wellis folosește acrilul durabil ABS în construirea piscinei, astfel structura protejează componentele piscinei 
și arhitectura ei de factorii externi nocivi. Pentru a asigura integritatea perfectă a piscinelor, podeaua este 
de asemenea o fabricație proprie, format cu ajutorul mecanismului vid numai pentru confortul 
dumneavoastră.

IZOLARE SCANDINAVĂ
Se poate opta pentru opțiunea izolării scandinave, astfel în 
lunile reci de iarnă cheltuielile vor fi reduse. Multistraturi de 
polyfoam și izolarea sub marginea piscinei, între substrat și 
stratul extern ajută la economisirea energiei din toate 
punctele de vedere.

1. Izolare cu spumă PU sub marginea piscinei.
2. Izolare între substrat și stratul extern.
3. Izolare cu multistrat polyfoam de 3,5 cm grosime 

pe lambriu.

STRUCTURĂ WPC
Pentru ca minipiscina ta să fie durabilă! Mixtura specială de 
lemn masiv și plastic asigură o stabilitate excepțională și 
durată de viață îndelungată. Gândiți-vă ca la o investiție pe 
termen lung - o meritați!

MINIPISCINE WELLIS

BENEFICIILE IZOLĂRII POLYFOAM
•	 Nu este alergen
•	 Este rezistent la mucegai
•	 Nu există riscul de condensare
•	 Nici o infecție bacteriană
•	 Curat, substanță fără miros, nu există nici o evaporare
•	 Flexibil, ușor
•	 Economisire de energie, izolare de căldură și izolare fonică excelentă
•	 Tehnologie fără freon

SPUMĂ SPUMĂ
SPUMĂ

SPUMĂ

Datorită triplei izolații a minipiscinelor Wellis căldura eliberată de stratul izolator de 
folie se reflectează în interiorul pisciniei,  încălzind coaja piscinei și apa. 

Mulți producători de minipiscine încă folosesc izolație prin suflare cu spumă, în 
timp ce alții montează echipamentul în afara minipiscinei, dedesubtul treptelor. 
Ambele metode sunt învechite, totodată scumpe și dăunătoare mediului. Astfel 
service-ul piscinei este mult mai elaborat, deoarece spuma trebuie eliminată.

La testarea termică a minipiscinei Wellis, s-au obținut rezultate excelente. 
Temperatura apei este de 35°C, învelișul exterior și capacul termoizolant
au numai 4 °C. Temperatura exterioară este de -5 ° C.

1.

2.

3.
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POOL ENGINEERING

POMPĂ DE CIRCULAȚIE A APEI LAING CU ECONOMISIRE DE ENERGIE
Pompa Laing este un echipament de consum redus (110W / h), fiind o unitate standard în oricare dintre modele noastre de 
minipiscine. Având o durată lungă de viață și o funcționare silențioasă este o piesă ecologică și eficientă.

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul de masaj Pulsar™ include un panou de control care
acționează cu deschiderea și închiderea electrovalvelor
furnizând apa câtre cele 4 grupe ale duzelor de masaj.

PANOU DE CONTROL BALBOA
Panoul de control cuprinde încălzitor de rezistență 
chimică și senzori de temperatură.  Designul 
patentat elimină zgomotul eliberat de sistemul de 
încălzire.  Corpul de încălzire este rezistent la 
coroziuni, chimicale și căldură. În dezvoltarea ei a 
fost utilizată o tehnolgie cunoscută și  în industria 
automobilelor. Sistemul integrat de securitate 
deconectează circuitul în cazul în care încălzitorul 
rămâne pornit.

SISTEM DE FILTRARE
Sistemul de filtrare se poate comanda opțional, 
care declanșeză filtrarea antibacteriană a piscinei.  
Sistemul trebuie instalat în afara piscinei. Conținut: 
75 kg, 0.5-1.2 mm filtru cu nisip granulat (3 saci).

SISTEMUL I.S.I.S. 
Sistemul nostru I.S.I.S. generează un flux constant de 
ioni puri de bromină naturală din bromidă de sodiu 
(similară cu marea de sare), care furnizează o apă de 
calitate, cu efecte deosebit de calmante. Niciodată nu 
se va termina agentul de curățare, pentru că acesta se
regenerează constant și păstrează apa curată și 
cristalină pentru un an întreg între schimburile de 
apă.

MINIPISCINE WELLIS

SISTEM WIFI  ÎNCORPORAT 
APLICAȚIE SMARTPHONE
Preluați controlul asupra minipiscinei de la distanță, 
de oriunde, oricând! 

MOTOARE DE HIDROMASAJ
Minipiscinele noastre sunt dotate cu mai multe motoare 
de hidromasaj, de diferite performanțe, în funcție de 
mărimea piscinei și numărul duzelor de masaj (2 sau 3 
cp). În unele minipiscine funcția de circulație este 
efectuată cu un motor cu două viteze și 3 cp, reducând 
astfel consumul de energie.

MOTOR AER CALD JACUZZI 
MOTOR/SILENT™ 
Vârtejul de aer cald oferă confort suplimentar 
față de dispozitivele dotate cu aer standard. 
Bulele de aer cald combinate cu efectul spumant 
masează ușor pielea. Un alt avantaj constă în 
încetinirea semnificativă de răcire a apei. 
Motorul Silent™ a fost redus cu 60pcs în ceea ce 
privește zgomotul produs.  

POMPĂ DE CĂLDURĂ EXTERNĂ
Reduce semnificativ costurile de încălzire a minipiscinelor, cu 
o pompă de căldură nouă, datorită noului lichid de răcire și 
compresorului din titan. Cu ajutorul ventilatorului de bună 
calitate zgomotul și vibrațiile sunt reduse.

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE OPȚIONAL 
(3 KW)
O încălzire suplimentară este necesară pentru 
cei care locuiesc în regiuni unde iarna
este mai severă. Aceasta dublează în mod 
eficient capacitatea de încălzire și de
menținere a temperaturii dorite, pentru a face 
posibilă relaxarea în apă caldă și în
temperaturi extreme.

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ 
Opțiune: în cazul în care doriți să 
încălziți piscina cu colector solar, 
pompă de căldură sau cazan de gaz. 
Pregătirea nu include schimbătorul de 
căldură! Dimensionarea schimbătorului 
de căldură este sarcina tehnicianului.

ACCESORII MECANICE 
OPȚIONALE

WELLIS UV-C
Sistemul de tratare a apei WELLIS UV-C este dotat cu o 
lampă ușoară și compactă UV Philips, fiind foarte 
eficientă. Cantitatea neglijabilă a consumului de 
energie,  în condiții de siguranță și în mod automat, 
permite  tratarea apei de mai multe ori într-o singură  zi, 
minimizând în același timp necesitatea de a utiliza 
agenții de tratare a apei.

1716

JACUZZI



wellis.ro

POOL ENGINEERING

POMPĂ DE CIRCULAȚIE A APEI LAING CU ECONOMISIRE DE ENERGIE
Pompa Laing este un echipament de consum redus (110W / h), fiind o unitate standard în oricare dintre modele noastre de 
minipiscine. Având o durată lungă de viață și o funcționare silențioasă este o piesă ecologică și eficientă.

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul de masaj Pulsar™ include un panou de control care
acționează cu deschiderea și închiderea electrovalvelor
furnizând apa câtre cele 4 grupe ale duzelor de masaj.

PANOU DE CONTROL BALBOA
Panoul de control cuprinde încălzitor de rezistență 
chimică și senzori de temperatură.  Designul 
patentat elimină zgomotul eliberat de sistemul de 
încălzire.  Corpul de încălzire este rezistent la 
coroziuni, chimicale și căldură. În dezvoltarea ei a 
fost utilizată o tehnolgie cunoscută și  în industria 
automobilelor. Sistemul integrat de securitate 
deconectează circuitul în cazul în care încălzitorul 
rămâne pornit.

SISTEM DE FILTRARE
Sistemul de filtrare se poate comanda opțional, 
care declanșeză filtrarea antibacteriană a piscinei.  
Sistemul trebuie instalat în afara piscinei. Conținut: 
75 kg, 0.5-1.2 mm filtru cu nisip granulat (3 saci).

SISTEMUL I.S.I.S. 
Sistemul nostru I.S.I.S. generează un flux constant de 
ioni puri de bromină naturală din bromidă de sodiu 
(similară cu marea de sare), care furnizează o apă de 
calitate, cu efecte deosebit de calmante. Niciodată nu 
se va termina agentul de curățare, pentru că acesta se
regenerează constant și păstrează apa curată și 
cristalină pentru un an întreg între schimburile de 
apă.

MINIPISCINE WELLIS

SISTEM WIFI  ÎNCORPORAT 
APLICAȚIE SMARTPHONE
Preluați controlul asupra minipiscinei de la distanță, 
de oriunde, oricând! 

MOTOARE DE HIDROMASAJ
Minipiscinele noastre sunt dotate cu mai multe motoare 
de hidromasaj, de diferite performanțe, în funcție de 
mărimea piscinei și numărul duzelor de masaj (2 sau 3 
cp). În unele minipiscine funcția de circulație este 
efectuată cu un motor cu două viteze și 3 cp, reducând 
astfel consumul de energie.

MOTOR AER CALD JACUZZI 
MOTOR/SILENT™ 
Vârtejul de aer cald oferă confort suplimentar 
față de dispozitivele dotate cu aer standard. 
Bulele de aer cald combinate cu efectul spumant 
masează ușor pielea. Un alt avantaj constă în 
încetinirea semnificativă de răcire a apei. 
Motorul Silent™ a fost redus cu 60pcs în ceea ce 
privește zgomotul produs.  

POMPĂ DE CĂLDURĂ EXTERNĂ
Reduce semnificativ costurile de încălzire a minipiscinelor, cu 
o pompă de căldură nouă, datorită noului lichid de răcire și 
compresorului din titan. Cu ajutorul ventilatorului de bună 
calitate zgomotul și vibrațiile sunt reduse.

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE OPȚIONAL 
(3 KW)
O încălzire suplimentară este necesară pentru 
cei care locuiesc în regiuni unde iarna
este mai severă. Aceasta dublează în mod 
eficient capacitatea de încălzire și de
menținere a temperaturii dorite, pentru a face 
posibilă relaxarea în apă caldă și în
temperaturi extreme.

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ 
Opțiune: în cazul în care doriți să 
încălziți piscina cu colector solar, 
pompă de căldură sau cazan de gaz. 
Pregătirea nu include schimbătorul de 
căldură! Dimensionarea schimbătorului 
de căldură este sarcina tehnicianului.

ACCESORII MECANICE 
OPȚIONALE

WELLIS UV-C
Sistemul de tratare a apei WELLIS UV-C este dotat cu o 
lampă ușoară și compactă UV Philips, fiind foarte 
eficientă. Cantitatea neglijabilă a consumului de 
energie,  în condiții de siguranță și în mod automat, 
permite  tratarea apei de mai multe ori într-o singură  zi, 
minimizând în același timp necesitatea de a utiliza 
agenții de tratare a apei.

1716

JACUZZI



wellis.ro

CURĂȚAREA APEI

SISTEM DE TRATARE A APEI WELLIS UV-C CU LAMPĂ UV PHILIPS
Razele UV sunt de mult folosite pentru dezinfectarea apei în bazinele 
comunitare, deoarece sunt hipoalergenice și distrug aproape 100% 
bacteriile din apă.  Din păcate, acestea sunt echipamente grele, utilizate 
doar în piscine publice, și ocupă prea mult spațiu pentru a se potrivi într-o 
cadă cu hidromasaj.  Din această cauză am dezvoltat împreună cu Philips 
sistemul de tratare a apei Wellis UV-C, metodă revoluționară în 
dezinfectarea apei calde a minipiscinelor.

Sistemul de tratare a apei WELLIS UV-C este dotat cu o lampă ușoară și 
compactă UV Philips, fiind foarte eficientă. Cantitatea neglijabilă a 
consumului de energie,  în condiții de siguranță și în mod automat, 
permite  tratarea apei de mai multe ori într-o singură  zi, minimizând în 
același timp necesitatea de a utiliza agenții de tratare a apei. 

DEZINFECTANT UV-C
•	 Asigură apă proaspătă, clară și curată.
•	 Dezinfectează eficient apa.
•	 Reduce folosirea clorului cu până la 80%.
•	 Previne mirosul de clor și evită iritații ale pielli și a ochilor (ochi roșii).
•	 Clorul este defalcat cu ajutorul luminii UV-C.
•	 Împiedică reproducerea bacteriilor.
•	 Previne formarea mucegaiului.
•	 Metodă de dezinfectare ecologică în comparație cu metodele

convenționale.
•	 Puterea UV-C este de 3,6 Watt.
•	 Instalare și întreținere ușoară.

Minipiscinele Wellis sunt dotate cu filtre unice pe piață, care sunt învelite cu un strat special antibacterian, care 
nu permite înmulțirea bacteriilor. Filtrele speciale împreună cu acrilul antibacterian țin apa perfect curată. Ucid 
sau inactivează în mod eficient microbii dăunători și lungesc durata de viață a minipiscinei.

GENERATOR DE OZON, DEZINFECTARE CU OZON

Minipiscinele Wellis sunt dotate cu generator de ozon, care garantează 
sterilizarea fluxului de apă. Moleculele de ozon ajungând în apă se 
transformă în atomi de oxigen activ, care distrug diferitele contaminații. 
Ozonul fiind un dezinfectant natural asigură dezinfectarea apei și a 
țevilor. Pe lângă acestea ajută la prevenirea ridurilor și conferă o piele 
netedă.

Filtru antibacterian, cu o 
suprafață de filtrare de 6 

m²

MINIPISCINE WELLIS

Dacă aveți o minipiscină cu hidromasaj Wellis, puteți fi sigur de calitatea 
excepțională a apei. 
Sistemul de curățare și filtrare cu mai multe nivele asigură apa curată, 
fără impurități chimice cu utilizarea mai redusă a substanțelor chimice 
decât celelalte produse existente pe piață. Pe lângă multe avantaje, 
puteți fi sigur că sistemul combate majoritatea bacteriilor, algelor și a 
ciupercilor. Sistemul utilizează apă care nu atacă pielea, părul sau 
costumul de baie.

+ +

Descărcare electrostatică

Moleculă de oxigen

Atom de oxigen

Moleculă de oxigen O2

Ozon

AVANTAJELE DEZINFECTĂRII CU OZON 
•	 nu schimbă componența apei, pH neutru
•	 reduce duritatea apei la valoarea dorită
•	 aerul bazinului devine mai proaspăt

APĂ CONTAMINATĂ

FILTRU  
DE ÎNALTĂ PRECIZIE 

APĂ FILTRATĂ

APĂ CALDĂ

APĂ CALDĂ

APĂ CALDĂ

APĂ CURATĂ

GENERATOR DE OZON

INJECTOR DE OZON

POMPĂ DE CIRCULAȚIE A APEI 
LAING CU ECONOMISIRE DE ENERGIE 

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE

MIXER DE OZON

Generatorul de ozon produce ozon folosind descărcarea 
electrostatică care trece prin supapa injectorului în apă și este 
amestecat în apă cu ajutorul mixerului. Ozonul distruge 
microorganismele în apă, iar excesul este descompus în câteva 
secunde

1918

În timp ce vă relaxați în apă, duzele de mare capacitate elimină 
murdăria și urmele de grăsime provenite de pe corp. 
Acestea asigură filtrarea apei 100%, iar întregul proces se repetă de mai 
multe ori zilnic. 
Pentru întreținerea ușoară a sitemului duzele pot fi schimbate și 
reutilizate cu ușurință.

OZON
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CURĂȚAREA APEI
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MINIPISCINE WELLIS
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I.S.I.S. - UN SISTEM UNIC DE TRATARE A APEI 

I.S.I.S.– SISTEM UNIC DE TRATARE 
A APEI

FILTRU MICROSTOP 

Nu este nimic mai odihnitor decât mediul mângâietor dintr-o minipiscină Wellis. În special
atunci când este echipată cu cea mai sofisticată instalație de purificare a apei.
Sistemul nostru I.S.I.S. generează un flux constant de ioni puri de bromină naturală din
bromidă de sodiu (similară cu marea de sare), care furnizează o apă de calitate, cu efecte
deosebit de calmante. Niciodată nu se va termina agentul de curățare, pentru că acesta se
regenerează constant și păstrează apa curată și cristalină pentru un an întreg între
schimburile de apă.

Fără a fi nevoie de produse chimice, veți petrece mai puțin timp cu tratarea apei și mai
mult timp pentru a vă bucura de o baie în minipiscină.
Puteți comanda sistemul I.S.I.S. pentru toate minipiscinele Wellis.

Întreținerea apei este o sarcină dificilă și complexă. De cele mai multe ori în 
apa minipiscinelor sunt adăugate substanțe chimice pentru tratare. 

Sistemul de dezinfectare MICROSTOP constă dintr-un filtru și un cartuș 
dezinfectant. Toate cartușele conțin bucăți de ceramică activă  de 
dimensiunie mică. Aceste piese de ceramică sunt prelucrate cu o 
tehnologie specială (tehnologia CARDpool) din care rezultă proprietăți 
super-antiseptice, germicide:

Pe suprafețele ceramice modificate se află zone puternice de descărcare 
electrostatică, care chiar și cu o eficiență de 99,9999%, distrug 
microorganismele care au contact direct cu aceste suprafețe.

MINIPISCINE WELLIS

 NOUTATE GLOBALĂ!

INOVAȚIE ÎN DEZINFECTAREA 
MINIPISCINELOR CU HIDROMASAJ

  
 

Filtrul MICROSTOP a fost cercetat de experții francezi timp de 3 ani, testat 
timp de 2 ani, procesul de validare devenind actual și disponibil, fiind un 
filtru eficient pentru tratarea apei.

Cartuș dezinfectant Filtru Secțiune filtru 

AVANTAJELE FILTRULUI MICROSTOP

•	 SUBSTANȚELE CHIMICE DEVIN INUTILE
Substituie orice substanță chimică care este folosită pentru dezinfectarea 

apei
•	 O EXPERIANȚĂ NOUĂ ÎN TIMPUL ÎMBĂIERII

Apă curată, inodoră, prietenoasă cu pielea  (pH 5,5 și 6)

•	 ARE GRIJĂ DE SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A MEDIULUI
Ideal pentru cei care suferă de  hipersensibilitate la clor, brom și alte 
substanțe chimice 
Nu există nici o eliberare de apă contaminată, apa poate fi  refolosită 
pentru irigarea grădinii

•	 NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

•	 NU CONSUMĂ ENERGIE
•	 NU EXISTĂ NICI UN RISC DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI 

•	 POATE FI ÎNCORPORAT ÎN ORICE TIP DE MINIPISCINĂ

SISTEM DE TRATARE A APEI AUTOMAT 

Adăugați bromură de sodiu la apa
minipiscinei, acest pas va fi necesar
doar la prima ocazie. 

Bromura de sodiu trece
prin sistemul
minipiscinei.

Particulele de brom
dezinfectează apa
piscinei, după care se
formează din nou bromură 
de sodiu șiașa se închide 
ciclul. Bromura de sodiu 

dizolvată se
transformă în particule 
de brom
libere cu ajutorul 
electrodelor din
sistemul I.S.I.S.

Radiator

Filtru

Filtrează bacteriile și

impuritățiile 

Electrodă I.S.I.S. 
încorporată

Interfața 
sistemului 
I.S.I.S.

1.

2.

3.

4.

Motor de circulare a apei

Apă caldă
Apă caldă

2120

Operare independentă, eficiență constantă

Sistemul de tratare I.S.I.S. vă oferă o soluție inteligentă., simplă și economică pentru a 
menține apa curată, cristalină și ideală pentru un an întreg în intervalurile dintre 
schimburile de apă.
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LOCAȚIA PERFECTĂ A MINIPISCINEI CU HIDROMASAJ

PENTRU CONVERSAȚIILE
PLĂCUTE.
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DUZE DE MASAJ WELLIS  

Locurile de șezut  din interiorul minipiscinelor au fost 
create cu țel ergonomic pentru bunăstarea 
dumneavoastră. Urmează forma corpului, ca 
dumneavoastră să aveți parte de confort și relaxare în 
timpul petrecut în piscină. În funcție de diferitele 
cerințe ale clienților noștri, duzele au o compoziție și 
aranjament variat ca toată lumea să-și poate găsi locul 
ideal. 

Zonă de masaj
Relax

Zonă de masaj 
 Body Flow 

Zonă de masaj
 Intenso 

iNTENSO 
Masajul cel mai antrenant. Este recomandat 
pentru sportivii profesioniști, pentru cei care 
iubesc sportul sau pentru cei care doresc să 
aibă parte de un masaj perfect.

RELAX 
Duzele sunt aranjate astfel încât gâtul, umerii, 
spatele și coapsele au parte de un masaj 
relaxant.

bODy FLOW 
Această terapie proiectată ergonomic și duzele 
atent poziționate oferă o experiență de 
neegalat de masaj pentru întregul corp.

DUZE
Zona de masaj poate fi personalizată cu ajutorul duzei  

TornadoJET™ .

Tot ce trebuie să faceți este să reglați dimensiunea razelor 
jeturilor din duze, să vă lăsați pe spate și să vă relaxați.

Duzele de masaj Wellis sunt proiectate pentru a oferi o 
experiență optimă de hidromasaj. Fiecare tip de duză este 

selectată atent pentru a oferi un tip particular de hidromasaj. 

Duzele se deschid și se închid una câte una, astfel ne putem 

concentra mai precis asupra hidromasajului și pe o anumită 
parte a corpului care să fie masată.

ZONĂ DE MASAJ VARIO PODS
Tehnologie nouă în elaborarea punctelor de masaj în interiorul 
minipiscinei. Masajul adânc are efect asupra straturile profunde ale 
mușchilor. Panoul de control poate fi controlat independent de sistemul 
minipiscinei. Puteți opta pentru mai multe programe de masaj.

mEgAJETS – DUZE DE DIMENSIUNE MARE

TornadoJET™

miDiJETS – DUZE DE DIMENSIUNE MEDIE

TornadoJET™

miCRoJET – DUZE DE DIMENSIUNE MICĂ

AiRJET – DUZE DE AER

DUZĂ MAGMAJET™ ÎN MINIPISCINA 
EVEREST PREMIUM
Duza de masaj WELLIS MagmaJET™ are capacitatea unui motor de 3 cp. 

Puteți să vă culcați și să plutiți într-o stare de imponderabilitate.

MINIPISCINE WELLIS

2524
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KiLiMANJARO DELUXE/pRÉMiUM

EVEReST DELUXE/pRÉMiUM

ZONZA DELUXE/pRÉMiUM

ELbRUS DELUXE/pRÉMiUM bAhAMA

GREENLAND

bORNEOpALERMO DELUXE

SAMOA ibiZA

*Se instalează doar pe o singură zonă de masaj.

SISTEMUL DE MASAJ PULSAR™

Sistemul de masaj Pulsar™ include un panou de control care acționează cu deschiderea și 
închiderea electrovalvelor furnizând apa câtre cele 4 grupe ale duzelor de masaj.
Cu ajutorul sistemului Pulsar sporiți experiența masajului și măriți valoarea minipiscinei

Aveți ocazia de a selecta individual dintre cele 9 programe de masaj. Viteza programelor este 
reglabilă, se pot porni și opri anumite duze în funcție de starea dumneavoastră de spirit, 
totodată puteți multiplica experiența hidromasajului

9 PROGRAME DE MASAJ 
ÎNTR-O SINGURĂ ZONĂ DE MASAJ!

Panou de control PULSAR™ 

Loc de șezut în 
sistemul de masaj 

PULSAR™ 

ZONELE DE MASAJ MARCATE CU ALBASTRU DIN SISTEMUL DE MASAJ 
PULSAR™  POT FI COMANDATE ÎN URMĂTOARELE MINIPISCINE* 

27
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OXyGEN ThERApy™ cu sprijinirea MicroSilk®. Numele MicroSilk® și logoul MicroSilk sunt protejate de  Jason International, Inc.

KiLiMANJARO pRÉMiUM KiLiMANJARO DELUXE bAhAMA ACApULCO LUXURyACApULCO DEEp-iN

POATE FI ALES LA URMĂTOARELE MODELE*

Bule 
aeromasaj

Microbule Oxygen 
THeRAPy™ 

MICROSILK® ȘI oXYGeN THERAPY™

Hidratează și curăță în același timp
• Microbulele pătrund adânc în pori și prin urmare curăță
pielea.
• Hidratează și revigorează pielea.
• Reduce ridurile.

Baia bogată în oxigen este binefăcătoare
pentru sănătate
• Nivelul de oxigen din apă crește cu 70%.
• Stimulează producerea de colagen.

Efectele pozitive ale ionilor negative
• Crește nivelul de serotonin.
• Neutralizează radicalele libere.
• Calmează trupul și mintea.

•	 TRANSPORTĂ OXIGEN PENTRU METABOLISMUL MAI BUN AL PIELII 

•	 PĂTRUNDE ADÂNC ÎN PORI ELIMINÂND BACTERIILE 

•	 HIDRATEAZĂ PIELEA USCATĂ

•	 AJUTĂ LA CREȘTEREA CELULELOR PIELII

•	 REDUCE CICATRICILE

•	 ELIMINĂ SIMPTOMELE ECZEMEI

•	 NETEZEȘTE RIDURILE

AVANTAJELE OXYGEN THERAPY™ 

MINIPISCINE WELLIS

*Dotată cu sistemul MiicroSilk® OXYGEN THERAPY™   minipiscina nu poate avea blower.

29
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OXyGEN ThERApy™ cu sprijinirea MicroSilk®. Numele MicroSilk® și logoul MicroSilk sunt protejate de  Jason International, Inc.
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POATE FI ALES LA URMĂTOARELE MODELE*

Bule 
aeromasaj

Microbule Oxygen 
THeRAPy™ 

MICROSILK® ȘI oXYGeN THERAPY™

Hidratează și curăță în același timp
• Microbulele pătrund adânc în pori și prin urmare curăță
pielea.
• Hidratează și revigorează pielea.
• Reduce ridurile.

Baia bogată în oxigen este binefăcătoare
pentru sănătate
• Nivelul de oxigen din apă crește cu 70%.
• Stimulează producerea de colagen.

Efectele pozitive ale ionilor negative
• Crește nivelul de serotonin.
• Neutralizează radicalele libere.
• Calmează trupul și mintea.

•	 TRANSPORTĂ OXIGEN PENTRU METABOLISMUL MAI BUN AL PIELII 

•	 PĂTRUNDE ADÂNC ÎN PORI ELIMINÂND BACTERIILE 

•	 HIDRATEAZĂ PIELEA USCATĂ

•	 AJUTĂ LA CREȘTEREA CELULELOR PIELII

•	 REDUCE CICATRICILE

•	 ELIMINĂ SIMPTOMELE ECZEMEI

•	 NETEZEȘTE RIDURILE

AVANTAJELE OXYGEN THERAPY™ 

MINIPISCINE WELLIS

*Dotată cu sistemul MiicroSilk® OXYGEN THERAPY™   minipiscina nu poate avea blower.
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VL260

PANOU DE CONTROL JACUZZI WELLIS

Minipiscinele noastre sunt montate cu un sistem de comandă digitală 
americană recent dezvoltat, de înaltă calitate, cu ajutorul căreia puteți controla 
cu perfecție experiența îmbăierii. Panoul de control este ușor de folosit, 
temperatura apei, intensitatea jetului și iluminarea se reglează prin apăsarea 
unor butoane, fără să fiți nevoiți să ieșiți din apa caldă. În cazul în care apar 
erori în sistem, acestea vor fi afișate automat datorită unui softver de 
diagnosticare. 

FĂRĂ DURERI DE CAP -M7®
Balboa BP este caracterizată prin fiabilitate. Datorită designului și 
tehnologiei de încredere bateriile sunt acum mult mai fiabile, 
crescând astfel viața de durată a sistemului de control. Inovația și 
fabricarea state-of-the-art asigură un produs de calitate și 
funcționare fără probleme.

Tehnologia  M7®  conține:
Tehnologie Smart Sensor
•	 Funcțiile de siguranță sunt întotdeauna active
•	 Ambele senzoare sunt identice

•	 Senzorii se monitorizează reciproc, controlând funcțiile 
minipiscinei.

•	 Asigura mediul de operare adecvat pentru bateria de încălzire

•	 Nu este nici un senzor instalat în peretele minipiscinei
•	 Nu exită probleme cu comutatorul de presiune

PANOURI SUPLIMENTARE
În primul rând panourile suplimentare sunt recomandate pentru 
instituțiile publice. Prin instalarea și implementarea unității de 
control se pot evita reprogramarea ciclurilor de filtrare și de  
încălzire. Oaspeții pot porni și opri motoarele de masaj. Pentru 
fiecare motor de masaj este nevoie de un panou suplimentar. 
Utilizarea ei poate fi deasemenea utilă și acasă, deoarece permite 
pornirea și oprirea confortabilă a motoarelor de masaj. Cu 
ajutorul panoului de control cu un singur buton motoarele de 
masaj pot fi pornite sau oprite unul câte unul, iar cu panoul cu 
patru butoane pot fi controlate cele două motoare simultan.  
Hidromasajul și iluminarea pot fi comandate tot cu acest panou. 

MINIPISCINE WELLIS

Panou de control
 touchscreen. 
Pentru minipiscinele
 de categoria premium.

APLICAȚIE SMARTPHONE
Aplicația SmartPhone este o dezvoltare nouă pentru minipiscinele noastre. 
Obțineți acces instantaneu și control de la distanță. Aveți acces la 
minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul Wifi oriunde, oricând cu 
posibiliatea de a regla temperatura apei, circulația aerului sau de a  verifica 

starea curentă a minipiscinei.

COMUNICAREA APLICAȚIEI SMARTPHONE 

AVEȚI POSIBILITATEA DE A CONTROLA MINIPISCINELE DUMNEAVOASTRĂ DIN 
CASELE DE VACANȚĂ ACASĂ SAU ÎN DRUM SPRE ELE! 

Router

Router WIFI

sistem WIFI încorporat 

Internet

3130

PANOU

NOUA APLICAȚIE SMARTPHONE FUNCȚIONEAZĂ PE SISTEMELE DE OPERARE IOS ȘI 
ANDROID.
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Miresmele aromaterapiei și uleiurile volatile sunt folosite pentru a răsfăța 
spiritul și trupul. Miresmele afectează sistemul limbic, exemplu zona 
emoțională. Așadar pot fi folosite pentru tratarea problemelor psihice.

Scopul principal al aromoterapiei este de a purifica și a reface trupul și 
spiritul. Elementele acesteti terapii includ inhalarea, la fel ca și îmbăierea 
cu masajul combinat cu aromaterapia.

Puteți savura efectele tuturor tratamentelor menționate mai sus în 
minipiscina dumneavoastră, adăugând puterea mirosurilor favorite în 
hidroterapie, care sigur vor rezulta o stare de bine.

Cartușe
aromaterapie 

Fructe Pina Colada Peach Passion Eucalypt

ALEGEȚI DIN CELE 4 PARFUMURI:

AROMATERAPIE

MINIPISCINE WELLIS

33
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insomnie cronică
probleme de inimă
condiție nervoasă

iritări ale pielii
tensiune crescută

stare de depresie
stres, reumatism

febră
probleme
asmatice

atenuarea crampleor
menstruale

ritm cardiac, puls
durere de cap,
durere de dinți

tulburări digestive
oboseală

diabet
răceli și gripă

depresie cronică

CULORILE DE BAZĂ GENERATE DE APARATELE WELLIS AU UN 
EFECT BENEFIC ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ
Sistemul de cromoterapie exclusivă Wellis cu lumina de stare include între 12-20 de leduri aflate la luciul apei.

CROMOTERAPIE

Culorile pot evoca multe senzații benefice în noi, care au un impact 
pozitiv în starea de bine. Fiecare culoare are o influență proprie și 
benefică în curcubeul de culori , fapt recunoscut de egiptenii antici.
Cercetăriile științifice recente sau îndreptat spre identificarea efectelor 
benefice particulare ale fiecărui culoare din spectru. Aplicația acestei 
științe este numită cromoterapie și este utilizată pentru a ajuta la
relaxare, anti-stress și intensificarea stării. 

Sistemul nostru exclusiv este bazat pe lumini de patru culori diferite: 
verde, galben, albastru și roșu. Acestea pot fi reglate să se atenueze 
ușor, sau prin simpla apăsare de buton se poate fixa o singură culoare, 
cea mai benefică pentru starea dumneavoastră.

MINIPISCINE WELLIS

35

CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ
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SISTEME DE SUNET ÎNCORPORATE

PLAYER 
MULTIMEDIA WIPOD
Sistemul audio Wellis Wipod este un sistem performant care vă va relaxa 
cu sunetul 3D ce trebuie experimentat!
Telecomanda poate stoca 2 GB de muzică, ce va fi transmisă prin 
Bluetooth amplificatorului rezistent la apă.

Sistemul audio include:
• Panou de control Wellis WiPod
• 2 buc difuzoare integrate pop-up
• 1 buc subwoofer integrat
• Echipament

SISTEM DE SUNET
AQUASOUL™ 
În sistemul de sunet WELLIS AquaSoUL a firmei PolyPlanar am ales 
cele mai noi piese de calitate, rezistente la apă. Nu trebuie să vă  
necăjiți cu CD playere sau MP3, deoarce unitatea încorporata se poate 
conecta la telefoanele mobile cu Bluetooth sau alte dispozitive 
similare.

MINIPISCINE WELLIS

SUPORT PENTRU MP3-PLAYER 
ÎNCORPORAT 
Pe panoul lateral al minipiscinei se află un compartiment în care este 
instalat un JACK, astfel se poate conecta MP3-Playerul la sistemul de 
sunet al minipiscinei. 

AQUASOUL™ 4.1
• Unitate Bluetooth + amplificator cu 4 canale (120 W)
• Panou de control rezistent la apă
• Subwoofer integrat (100W)
• 2 buc de difuzoare pop-up (50W/buc)
• 2 buc difuzoare încorporate în minipiscină (35W/buc)

AQUASOUL™ 2.1  
• Unitate Bluetooth + amplificator cu 4 canale (120 W)
• Panou de control rezistent la apă
• Subwoofer integrat (100W)

• 2 buc difuzoare încorporate în minipiscină (35W/buc)

AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up
• Unitate Bluetooth + amplificator cu 4 canale (120 W)
• Panou de control rezistent la apă
• Subwoofer integrat (100W)
• 2 buc de difuzoare pop-up (50W/buc)
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CAPAC TERMOIZOLANT XTREME™ 
Acoperișul Xtreme are o eficiență de izolare mai mare pentru minipiscinele instalate în regiuni mai 
reci. Este cu circa 5 cm mai gros față de cel standard. Îl recomandăm celor care vor să se relaxeze 
indiferent de vremea rece de afară.

CAPAC TERMOIZOLANT

Capacele au fost proiectate să mențină căldura și să reducă 
costurile de energie. Izolația termică este asigurată de o spumă 
specială, care este acoperită în exterior de o piele sintetică UV. 
Mijlocul capacului are 120 mm grosime, se înclină spre 
marginile minipiscinei (70 mm), ca apa de ploaie să se scurgă 
repede. 

CAPACELE SUNT DISPONIBILE ÎN URMĂTOARELE CULORI: 

CAPACE TERMOIZOLANTE, MECANISM 
DE RIDICARE A CAPACULUI

CAPACE TERMOIZOLANTE UNICE
Avem posibilitatea de a produce capace termoizolante pentru minipiscine de orice formă, dimensiune, în culori diferite. Pentru detalii vă rugăm 
să contactați departamentul de vânzări.

HUSĂ PENTRU MINIPISCINĂ
Husa asigură protecție minipiscinei dumneavoastră, păstrând condiția ei între 2 utilizări, mai 
ales dacă sunteți plecat în vacanță. Izolarea reduce costurile de energie electrică în timpul 
lunilor de iarnă.

MECANISM DE RIDICARE 
A CAPACULUI
Deasemenea oferim un mecanism de ridicare care 
va face ca deschiderea și închiderea capacului să 
fie simplă.

MECANISM DE RIDICARE A CAPACULUI UNIVERSAL
Mecanismul de ridicare universal ajută cu ușurință și în mod idependent la ridicarea capacului Xtreme™ .

MINIPISCINE WELLIS

ChOCOLATE
bROWN

MARiNE
bLUE

SAND
bEiGE

MiD
bROWN

SNOW WhiTE
iNDOOR

DARK
GREy

3938

CAPAC
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ÎNCEPEȚI ZIUA CU 
O BAIE PROASPĂTĂ!

O CANĂ DE CAFEA  SAU DE CEAI ȘI UN 
MASAJ GARANTAT  

   VOR DA STARTUL UNEI ZI MAI 
PLĂCUTE.
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TAVĂ WELLIS SPAZIANO 
Tavă la îndemână pe care puteți pune mâncare,
băutură, cărți, pahare, ochelari etc.
Bară din oțel inoxidabil.

SCARĂ DE INTRARE 
WELLISTEP
Plastic rezistent la razele UV, suprafață din cauciuc 
anti-alunecare.
Dimensiuni: 900x610x400 mm.

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

WELLIS TOWELBAR
Accesoriu la îndemână, pe care puteți stoca rufe sau prosoape.

BALUSTRADĂ WELLIS SPA 
GRIP
Construită din inox, permite o intrare și ieșire de 
siguranță. Anti-alunecare, mâner întărit cu spumă 
neagră.

WELLIS SPA UMBRELLA
Înălțime: 260 cm.
Diametru umbrelă: 275 cm.
Manivelă pentru deschidere și închidere.
Înălțime reglabilă prin apăsarea unui buton.

SCARĂ DE INTRARE
Accesul ușor din și în minipiscină este garantat cu 
ajutorul acestor trepte.

SPA WAND
Tehnologia WELLIS SPA WAND rezolvă 
problema depunerilor de pe fundul apei. 
Curățarea se face fără să goliți apa din piscină, 
costul întreținerii piscinei scăzând astfel major.
Nu necesită racorduri speciale sau curent 
electric. Produsul constă într-un cap special de 
curățare pentru fundul piscinei și a treptelor 
interioare și un cap de curățare multifuncțional 
pentru a curăța suprafața apei.

BALUSTRADĂ
Această balustradă fixată la 
sol facilitează intrarea și 
ieșirea din piscină.

MINIPISCINE WELLIS

42
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SCARĂ DE INTRARE
Accesul ușor din și în minipiscină este garantat cu 
ajutorul acestor trepte.

SPA WAND
Tehnologia WELLIS SPA WAND rezolvă 
problema depunerilor de pe fundul apei. 
Curățarea se face fără să goliți apa din piscină, 
costul întreținerii piscinei scăzând astfel major.
Nu necesită racorduri speciale sau curent 
electric. Produsul constă într-un cap special de 
curățare pentru fundul piscinei și a treptelor 
interioare și un cap de curățare multifuncțional 
pentru a curăța suprafața apei.

BALUSTRADĂ
Această balustradă fixată la 
sol facilitează intrarea și 
ieșirea din piscină.

MINIPISCINE WELLIS
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APA CALDĂ  PULSEAZĂ ȘI CREȘTE  
FURNIZAREA DE OXIGEN ÎN

ARTICULAȚIILE DUREROASE. 
     

Proiectanții noștri au creat minipiscinele RoundLine utilizând cele mai înalte standarde de 
design. În aceste minipiscine suprafața apei este întinsă, iar sistemul de preaplin ne oferă 
condițiile unui hotel de lux în căminul propriu sau în centrele de wellness. 
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CANCUNDimensiune: 2000×2000×780 mm, diametru: 1650 mm

PROPRIETĂȚI

-   Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm), poate fi 
comandat din acril Snow White 

- Scaune

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

4 pers

950 l + 550 l vas de compensare

 ~ 250 kg

-    Încălzitor

-    Podea
- Panou lateral

1 (3kW/230V/50hz)
Lambriu WPC, impermeabil
Panou lateral din acril de 6, 3 mm în 
concordanță cu culoarea minipiscinei

1 set (din metal)-    Picioare

RACORD ELECTRIC 1 × 25A 230V/50hz optimum 
1 × 16A 230V/50hz minimum

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 230V/50hz

1 (0,1 kW)

TP600

22

- Motor hidromasaj

-    Motor de circulare apă LAING 

 -   Panou de control

-    Număr total duze

-    Aerator 1

FILTRARE APĂ

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

12 × 1 (LED) 

1

- Cromoterapie exclusivă

- Capac termoizolant

- Transport, instalare opțional

OPȚIUNI

- Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare  la WiFi 

- Panou lateral cu mozaic de sticlă

Această minipiscină de 4 persoane poate fi bijuteria oricărei 
case. Prin designul exclusiv garantează o experiență de lux și 
o revigorare perfectă. Cel mai nou sistem de
dezinfectare UV-C are grijă ca apa să fie mereu purificată.
CANCUN - imaginează-ți propria minipiscină, iar noi îți
îndeplinim visele!

22
DUZE

47

CULOARE 
EXCLUSIVĂ CAPAC
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PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

- Volumul de apă

- Greutate netă

- Încălzitor

- Grilaj perimetral

- Picioare

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

6 pers

1470 l

~ 250 kg 

1 (3kW/230V/50hz)

1 garnitură

1 set (din metal)

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ
3 × 2 cp 230V/50hz 300W

+300W 230V/50hz 

1 × 0,3 cp 230V/50hz 

Tp800

40

12

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™ 

- Motor de circulare apă

- Panou de control

- Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

1

~ 1000 l

FILTRARE APĂ
- Dezinfectant UV-C

- Rezervor puffer izolat

- Sistem de filtrare cu nisip (pentru uz casnic) 1 (6 m³/oră)

SOLUȚII DE CONFORT
1 buc corp de iluminat cu  55 LED

12 × 1 (LED) 

1

- Cromoterapie

- Cromoterapie exclusivă

- Capac termoizolant

- Transport, instalare opțional

OPȚIUNI

- Aplicație Wellis SMARTphONE™  cu conectare la WiFi

- Dozator chimicale automat ph/RX 

- Panou suplimentar (one-touch, cu patru butoane)

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Set filtru de nisip (16 m³/oră) (filtru de nisip+motor circulare apă)

- Sistem MicroSilk® OXyGEN ThERApy™ 

- Capac termoizolant Xtreme™ 

În dezvoltarea minipiscinei ACAPULCO DEEP-IN am
încercat să satisfacem cele mai pretențioase cerințe în materie de 
design și confort. Acest design creează o ambianță extraordinară, 
cu un bazin plin de apă, invitându-vă la savurarea luxului
unui hotel spa în casa dumneavoastră. Sistemul special de 
iluminare a apei și trei pompe puternice vă oferă liniștea unei 
oaze de relaxare sau o petrecere cu șase prieteni sau mai mulți, 
ori cu familia.

ACApULCO DEEp-iNDiametru: 2400 mm

40
DUZE

49

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ CAPAC
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PROPRIETĂȚI
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- Încălzitor

- Grilaj perimetral

- Picioare

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

6 pers

1470 l

~ 250 kg 

1 (3kW/230V/50hz)

1 garnitură

1 set (din metal)
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12
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cu un bazin plin de apă, invitându-vă la savurarea luxului
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ACAPULCO FREESTANDING este o minipiscină compactă,  
cu sistem preaplin încorporat. Poate fi  instalată în spațiul 
interior sau exterior. Puteți să vă imaginați că sub pavaj se află 
un motor cu 3 bucăți de hidromasaj, un sistem de filtrare a 
nisipului, mecanismul general complet al minipiscinei și 
rezervorul de apă de 800 de litri? Panoul de control central 
este instalat la distanța perfectă, pentru a putea evita 
neplăcerile cauzate de reprogramarea accidentală. 
Dumneavoastră aveți controlul asupra sistemelor de filtrare și 
de încălzire, iar familia și prietenii se pot bucura de 
hidroterapie și cromoterapie.

ACApULCO FREESTANDiNGDiametru: 2400 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Grilaj perimetral

- Piciore

- Panou lateral

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

6 pers

1470 l

~ 450 kg 

1 (3kW/230V/50hz)

1 garnitură

1 set (din metal)

cedru roșu

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ
3 × 2 cp 230V/50hz 

300W+300W 230V/50hz

1 × 0,3 cp 230V/50hz

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă

- Panou de control Tp800 
(instalat în afara piscinei)

40

12

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

1

~ 800 l

-    Dezinfectant UV-C

- Rezervor puffer izolat

-    Sistem de filtrare cu nisip (pentru uz casnic) 1 (6 m³/oră)

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

12 × 1 (LED) 

2

placată cu travertin

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Balustradă

-    Scară de intrare

- Capac termoizolant 1

ACCESORII PREMIUM

- Panou suplimentar 1 buc  one-touch
1 buc cu 4 butoane 

- Transport, instalare opțional

OPȚIUNI

- Aplicație Wellis SMARTphONE™  cu conectare la WiFi 

- Dezinfectant automat I.S.i.S. 

- Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Capac termoizolant Xtreme™ 

40
DUZE

51

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ PANOU CAPAC
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12
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PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Grilaj perimetral

-    Cadru

-    Panou frontal și scări 

-    Panou lateral

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

6 pers

1470 l

~ 480 kg 

1 (3kW/230V/50Rz)

1 garnitură

Oțel

Solid Surface

panou sandwich rezistent la intemperii și UV

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

3 × 2 cp 230V/50hz 

300W+300W 230V/50hz 

1 × 0,3 cp 230V/50hz 

SpaTOUCH

40

12

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™ 

 -   Motor circulare apă

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

1

1000 l

- Dezinfectant UV-C

- Rezervor puffer izolat

- Sistem de filtrare cu nisip (pentru uz casnic) 1 (6 m³/oră)

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED) 

1

1

1

1

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

- Aromaterapie

-    Suport pentru șampanie 

-    Refrigerent vin

 -   Balustradă

-    Scară de intrare

-    Capac termoizolant 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 

- Transport, instalare

2 difuzoare rotunde pop-up 
+1 subwoofer încorporat  
opțional

OPȚIUNI

- Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi 

 -Panou de control suplimentar (one-touch, cu patru 

butoane)
- Dozator chimicale automat ph/RX 

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Sistem MicroSilk® OXyGEN ThERApy™

- Capac termoizolant Xtreme™ 

Minipiscina ACAPULCO LUXURY își datorează aspectul 
modern durabilității materilor prime și accesoriilor de lux 
încorporate în interiorul acesteia. Sistemul de preaplin îi 
conferă apei un efect orbitor, ca și cum piscina ar fi 
întotdeauan plină de ea. Circumstanțele unui  hotel wellness 
de lux se regăsesc în această minipiscină. Cromoterapia și cele 
trei motoare cu hidromasaj au un efect benefic asupra stării 
dumneavoastră de spirit.

ACApULCO LUXURyDimensiune : 2700 × 3000 × 1000 mm, diametru: 2400 mm

40
DUZE

53

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ CAPAC
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PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Grilaj perimetral

-    Cadru

-    Panou frontal și scări 

-    Panou lateral

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

6 pers

1470 l

~ 480 kg 

1 (3kW/230V/50Rz)

1 garnitură

Oțel

Solid Surface

panou sandwich rezistent la intemperii și UV

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

3 × 2 cp 230V/50hz 

300W+300W 230V/50hz 

1 × 0,3 cp 230V/50hz 

SpaTOUCH

40

12

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™ 

 -   Motor circulare apă

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

1

1000 l

- Dezinfectant UV-C

- Rezervor puffer izolat

- Sistem de filtrare cu nisip (pentru uz casnic) 1 (6 m³/oră)

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED) 

1

1

1

1

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

- Aromaterapie

-    Suport pentru șampanie 

-    Refrigerent vin

 -   Balustradă

-    Scară de intrare

-    Capac termoizolant 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 

- Transport, instalare

2 difuzoare rotunde pop-up 
+1 subwoofer încorporat  
opțional

OPȚIUNI

- Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi 

 -Panou de control suplimentar (one-touch, cu patru 

butoane)
- Dozator chimicale automat ph/RX 

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Sistem MicroSilk® OXyGEN ThERApy™

- Capac termoizolant Xtreme™ 

Minipiscina ACAPULCO LUXURY își datorează aspectul 
modern durabilității materilor prime și accesoriilor de lux 
încorporate în interiorul acesteia. Sistemul de preaplin îi 
conferă apei un efect orbitor, ca și cum piscina ar fi 
întotdeauan plină de ea. Circumstanțele unui  hotel wellness 
de lux se regăsesc în această minipiscină. Cromoterapia și cele 
trei motoare cu hidromasaj au un efect benefic asupra stării 
dumneavoastră de spirit.

ACApULCO LUXURyDimensiune : 2700 × 3000 × 1000 mm, diametru: 2400 mm

40
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EXCLUSIVĂ CAPAC
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ÎMBĂIEREA ÎN MINIPISCINĂ 
CREȘTE TEMPERATURA CORPULUI

PROMOVÂND ASTFEL RELAXAREA.

În elaborarea modelelor de minipiscină din categoria HighLine au fost folosite materii prime de 
calitatea premium. Implicate în tendințele actuale în hidroterapie, au integrate cele mai noi 
sisteme de divertisment și de masaj.  Oferă o experiență de relaxare de neegalat.
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MagMaJET™ NUMAI ÎN

MINIPISCINELE EVEREST PREMIUM 
Ați fi crezut că puteți savura o experiență specială 
acasă în minipiscina dumneavoastră?
Duzele MagmaJet™ fac parte dintr-un sistem de 
masaj cu o putere deosebită iluminată prin 
cromoterapie.

ILUMINARE LED
Cromoterapie oferă de trei ori mai multă
strălucire și reduce consumul de energie față
de alte LED-uri.

PANOU SUPLIMENTAR ONE-
TOUCH/4 BUTOANE
Poziția unității de control 
principale permite pornirea și 
oprirea motoarelor de masaj în 
confort.

SISTEM DE SUNET AQUASOUL™ 
În sistemul de sunet WELLIS AQUASOUL™  am ales cele mai noi piese de calitate, 
rezistente la apă. Nu trebuie să vă necăjiți cu CD playere sau MP3, deoarce unitatea 
încorporata se poate conecta la telefoanele mobile cu Bluetooth sau alte dispozitive 
similare. Sistemul include:
• Unitate Bluetooth + amplificator cu 4 canale (120 W)
• Panou de control rezistent la apă
• Subwoofer compact integrat 
• 2 buc difuzoare pop-up, 2 buc difuzoare integrate

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul Wellis  Pulsar™ are un panou de control separat, prin
care puteți să selectați individual dintre cele 9 programe de masaj.
Duzele de masaj se pot închide și deschide după placul
dumneavoastră.

hiGhLinE PREMiuM
ECHIPAMENTE

APLICAȚIE SMARTPHONE
Aveți acces la minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul 
Wifi oriunde, oricând cu posibiliatea de a regla temperatura apei, 
circulația aerului sau de a  verifica starea curentă a minipiscinei.
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Ați fi crezut că puteți savura o experiență specială 
acasă în minipiscina dumneavoastră?
Duzele MagmaJet™ fac parte dintr-un sistem de 
masaj cu o putere deosebită iluminată prin 
cromoterapie.

ILUMINARE LED
Cromoterapie oferă de trei ori mai multă
strălucire și reduce consumul de energie față
de alte LED-uri.

PANOU SUPLIMENTAR ONE-
TOUCH/4 BUTOANE
Poziția unității de control 
principale permite pornirea și 
oprirea motoarelor de masaj în 
confort.

SISTEM DE SUNET AQUASOUL™ 
În sistemul de sunet WELLIS AQUASOUL™  am ales cele mai noi piese de calitate, 
rezistente la apă. Nu trebuie să vă necăjiți cu CD playere sau MP3, deoarce unitatea 
încorporata se poate conecta la telefoanele mobile cu Bluetooth sau alte dispozitive 
similare. Sistemul include:
• Unitate Bluetooth + amplificator cu 4 canale (120 W)
• Panou de control rezistent la apă
• Subwoofer compact integrat 
• 2 buc difuzoare pop-up, 2 buc difuzoare integrate

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul Wellis  Pulsar™ are un panou de control separat, prin
care puteți să selectați individual dintre cele 9 programe de masaj.
Duzele de masaj se pot închide și deschide după placul
dumneavoastră.

hiGhLinE PREMiuM
ECHIPAMENTE

APLICAȚIE SMARTPHONE
Aveți acces la minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul 
Wifi oriunde, oricând cu posibiliatea de a regla temperatura apei, 
circulația aerului sau de a  verifica starea curentă a minipiscinei.
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EVEREST PREMIUM O NOUĂ ERĂ
ÎN HIDROTERAPIE
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EVEREST PREMIUM O NOUĂ ERĂ
ÎN HIDROTERAPIE
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EVEREST START

EVEREST DELUXE

EVEREST PREMUM

Această minipiscină de 5 persoane va fi adorată de câtre toți membri familiei. Are 
integrat două șezlonguri și trei scaune și este locația perfectă pentru divertisment. 
Desigur, nici din acest model nu lipsesc sistemul de masaj pentru picioare și sistemul de 
control central. Ca fiecare model din categoria HighLine, și Everest Start conține 
iluminarea prin cromoterapie.

Minipiscina de 5 persoane conține 98 de duze de masaj pentru o experiența inedită a 
masajului. Unul dintre șezlonguri este echipat extrem: 2  motoare de masaj (2 cp), 

sistemul Pulsar™ și panoul de control al sistemului de sunet. Cu o singură apăsare pe 
buton puteți să selectați dintre cele 9 programe de masaj. Inovațiile ca duzele 
MagmaJet™, cele 5 difuzoare WELLIS AquaSOUL System™ , iluminarea PowerLED™ 
asigură o experiență de neuitat.

Față de caracteristicile minipiscinei EVEREST Deluxe, minipiscina EVEREST Premium 

promite o relaxare de neuitat și este plină de inovație. Șezlongul este dotat cu 
echipamente suplimentare: 2 motoare de masaj de 2 cp, sistem Pulsar™ și interfața 

sistemului de sunet AquaSOUL™. Panourile suplimentare și aplicația SmartPhone, 

conectată la sistemul WiFi, oferă un confort fără precedent pentru dumnevoastră.

START DELUXEPROPRIETĂȚI

-   Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 3 pers 3 pers

-    Șezlonguri 2 pers 2 pers

-    Volumul de apă 1560 l 1560 l

-    Greutate netă ~ 410 kg ~ 420 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 

3 pers
2 pers
1560 l
~ 350 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

3 × 20A 230V/400V 50Hz 3 × 20A 230V/400V 50Hz

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3  cp o viteză 230V/50Hz
1 × 3 cp două viteze 230V/50Hz   

-

2 × 3 cp două viteze 230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
300W+300W 230V/50Hz

2 × 3 cp două viteze 230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
300W+300W 230V/50Hz

- 1 (0,1 kW) 1 (0,1 kW)

TP600 TP800 SpaTOUCH

50 98 98

- 10 10

- 1 1

1 2 2

 -   Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAiNG 

- Panou de control

-    Număr total duze 

- Duze de aer

- Magmajet™

- Deviator

- Aerator 3 5 5

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

-

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

-

16 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

2 (iluminat color)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

2 (iluminat color)

2 2

1 1

4 4

2 

- 

- 

- 

- 1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Balustradă

-    Duză cascadă cu cromoterapie 

-    Cascadă cu cromoterapie

- Suport pahare iluminat

- Aromaterapie

- Capac termoizolant se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

1 șezlong- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune Da
cu conectare la WiFi 

-    Sistem de sunet  AQUASOUL™ 4.1  - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare rotunde pop-up+ 
2 difuzoare integrate+
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu patru butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism pentru ridicarea capacului,    

mecanism de ridicare a capacului universal 

- Alte accesorii de confort (pag. 42-43.)

opțional opțional opțional

Dimensiune: 2360 × 2360 × 970 mmEVEREST
50
DUZE

98
DUZE

98
DUZE

61

CULOARE OZON

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

PANOU CAPAC
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EVEREST START

EVEREST DELUXE

EVEREST PREMUM

Această minipiscină de 5 persoane va fi adorată de câtre toți membri familiei. Are 
integrat două șezlonguri și trei scaune și este locația perfectă pentru divertisment. 
Desigur, nici din acest model nu lipsesc sistemul de masaj pentru picioare și sistemul de 
control central. Ca fiecare model din categoria HighLine, și Everest Start conține 
iluminarea prin cromoterapie.

Minipiscina de 5 persoane conține 98 de duze de masaj pentru o experiența inedită a 
masajului. Unul dintre șezlonguri este echipat extrem: 2  motoare de masaj (2 cp), 

sistemul Pulsar™ și panoul de control al sistemului de sunet. Cu o singură apăsare pe 
buton puteți să selectați dintre cele 9 programe de masaj. Inovațiile ca duzele 
MagmaJet™, cele 5 difuzoare WELLIS AquaSOUL System™ , iluminarea PowerLED™ 
asigură o experiență de neuitat.

Față de caracteristicile minipiscinei EVEREST Deluxe, minipiscina EVEREST Premium 

promite o relaxare de neuitat și este plină de inovație. Șezlongul este dotat cu 
echipamente suplimentare: 2 motoare de masaj de 2 cp, sistem Pulsar™ și interfața 

sistemului de sunet AquaSOUL™. Panourile suplimentare și aplicația SmartPhone, 

conectată la sistemul WiFi, oferă un confort fără precedent pentru dumnevoastră.

START DELUXEPROPRIETĂȚI

-   Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 3 pers 3 pers

-    Șezlonguri 2 pers 2 pers

-    Volumul de apă 1560 l 1560 l

-    Greutate netă ~ 410 kg ~ 420 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 

3 pers
2 pers
1560 l
~ 350 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

3 × 20A 230V/400V 50Hz 3 × 20A 230V/400V 50Hz

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3  cp o viteză 230V/50Hz
1 × 3 cp două viteze 230V/50Hz   

-

2 × 3 cp două viteze 230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
300W+300W 230V/50Hz

2 × 3 cp două viteze 230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
300W+300W 230V/50Hz

- 1 (0,1 kW) 1 (0,1 kW)

TP600 TP800 SpaTOUCH

50 98 98

- 10 10

- 1 1

1 2 2

 -   Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAiNG 

- Panou de control

-    Număr total duze 

- Duze de aer

- Magmajet™

- Deviator

- Aerator 3 5 5

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

-

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

-

16 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

2 (iluminat color)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

2 (iluminat color)

2 2

1 1

4 4

2 

- 

- 

- 

- 1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Balustradă

-    Duză cascadă cu cromoterapie 

-    Cascadă cu cromoterapie

- Suport pahare iluminat

- Aromaterapie

- Capac termoizolant se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

1 șezlong- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune Da
cu conectare la WiFi 

-    Sistem de sunet  AQUASOUL™ 4.1  - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare rotunde pop-up+ 
2 difuzoare integrate+
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu patru butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism pentru ridicarea capacului,    

mecanism de ridicare a capacului universal 

- Alte accesorii de confort (pag. 42-43.)

opțional opțional opțional

Dimensiune: 2360 × 2360 × 970 mmEVEREST
50
DUZE

98
DUZE

98
DUZE

61

CULOARE OZON

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

PANOU CAPAC
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KiLiMANJARO START

KiLiMANJARO DELUXE

KiLiMANJARO PREMIUM

KILIMANJARO Start evocă un sentiment de lux adevărat în casa dumneavoastră. 
Dezvoltată pe baza mai multor ani de experiență, scaunele ergonomice furnizează 
împrospătare pentru corp și suflet. Duzele numeroase satisfac sportivii și pe cei care 

visează la un masaj de corp plăcut.

Numeroasele LED-uri integrate în minipiscina KILIMANJARO Deluxe conferă o 
atmosferă specială, fie vorba despre un party sau o conversație plăcută. Datorită 
motorului de blower cu aer cald Silent™ minipiscina funcționează atât de liniștită, 
încât nu interferează cu relaxarea. KILIMANJARO Deluxe este alegerea perfectă 
pentru toți cei care confortul și accesoriile extra sunt importante.

Minipiscina KILIMANJARO Premium împlinește toate calitățile premium. Are integrat 
sistemul AquaSoul™, aplicația SmartPhone™ conectată la sistemul WiFi,  panouri 
suplimentare de control și sistemul Pulsar™. Desigur, nu lipsesc accesoriile de confort 
de care dispune și modelul Deluxe.

50
DUZE

76
DUZE

76
DUZE

KiLiMANJARO Dimensiune: 2300 × 2300 × 930 mm

STARTPROPRIETĂȚI 

- Material

DELUXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 5 pers 5 pers

-    Șezlonguri 1 pers 1 pers

-    Volumul de apă 1450 l 1450 l

-    Greutate netă ~ 410 kg ~ 420 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
5 pers
1 pers
1450 l
~ 350 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 2 cp o viteză 230V/50Hz

2 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 3 cp o viteză 230V/50Hz

2 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 3 cp o viteză 230V/50Hz

-

-
300W+300W 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

300W+300W 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

TP600 TP800 SpaTOUCH 

50 76 76

- 12 12

- 1 1

-     Blower cu aer cald Silent™  

-     Motor circulare apă LAING

-  Panou de control

-     Număr total duze

-  Duze de aer

-  Deviator

-  Aerator 3 5 5

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

1

-

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

-

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED

15 × 1 (LED)

2 2

3 3

- 

- 

- 1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Duză cascadă cu cromoterapie

- Suport pahare iluminat 

- Aromaterapie

- Capac termoizolant se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1 loc de șezut

Da
cu conectare la WiFi

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare rotunde pop-up + 
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu 4 butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Sistem MicroSilk® OXIGEN THERAPY™  

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoziolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal 

- Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

6362

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

PANOU CAPAC
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KiLiMANJARO START

KiLiMANJARO DELUXE

KiLiMANJARO PREMIUM

KILIMANJARO Start evocă un sentiment de lux adevărat în casa dumneavoastră. 
Dezvoltată pe baza mai multor ani de experiență, scaunele ergonomice furnizează 
împrospătare pentru corp și suflet. Duzele numeroase satisfac sportivii și pe cei care 

visează la un masaj de corp plăcut.

Numeroasele LED-uri integrate în minipiscina KILIMANJARO Deluxe conferă o 
atmosferă specială, fie vorba despre un party sau o conversație plăcută. Datorită 
motorului de blower cu aer cald Silent™ minipiscina funcționează atât de liniștită, 
încât nu interferează cu relaxarea. KILIMANJARO Deluxe este alegerea perfectă 
pentru toți cei care confortul și accesoriile extra sunt importante.

Minipiscina KILIMANJARO Premium împlinește toate calitățile premium. Are integrat 
sistemul AquaSoul™, aplicația SmartPhone™ conectată la sistemul WiFi,  panouri 
suplimentare de control și sistemul Pulsar™. Desigur, nu lipsesc accesoriile de confort 
de care dispune și modelul Deluxe.

50
DUZE

76
DUZE

76
DUZE

KiLiMANJARO Dimensiune: 2300 × 2300 × 930 mm

STARTPROPRIETĂȚI 

- Material

DELUXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 5 pers 5 pers

-    Șezlonguri 1 pers 1 pers

-    Volumul de apă 1450 l 1450 l

-    Greutate netă ~ 410 kg ~ 420 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
5 pers
1 pers
1450 l
~ 350 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 2 cp o viteză 230V/50Hz

2 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 3 cp o viteză 230V/50Hz

2 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 
1 × 3 cp o viteză 230V/50Hz

-

-
300W+300W 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

300W+300W 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

TP600 TP800 SpaTOUCH 

50 76 76

- 12 12

- 1 1

-     Blower cu aer cald Silent™  

-     Motor circulare apă LAING

-  Panou de control

-     Număr total duze

-  Duze de aer

-  Deviator

-  Aerator 3 5 5

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

1

-

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

-

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED

15 × 1 (LED)

2 2

3 3

- 

- 

- 1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Duză cascadă cu cromoterapie

- Suport pahare iluminat 

- Aromaterapie

- Capac termoizolant se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1 loc de șezut

Da
cu conectare la WiFi

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare rotunde pop-up + 
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu 4 butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Sistem MicroSilk® OXIGEN THERAPY™  

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoziolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal 

- Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

6362

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

PANOU CAPAC
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STARTPROPRIETĂȚI

- Material

DELUXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 7 pers 7 pers

-    Volumul de apă 1310 l 1310 l

-    Greutate netă ~ 310 kg ~ 340 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 

7 pers
1310 l
~ 300 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze (230V/50Hz) 
1 × 2 cp o viteză (230V/50Hz)

3 × 2 cp o viteză (230V/50Hz) 3 × 2 cp o viteză  (230V/50Hz)

-

-
TP600

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

1 (0,1 kW)

TP800

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

1 (0,1 kW)

SpaTOUCH

41 76 76

- 14 14

- 2 2

- Blower cu aer cald Silent

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

-    Duze de aer

- Deviator

- Aerator 5 5 5

FILTRARE APĂ

- --    Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

1

-

2 buc filtre antibacteriale

1

2 buc filtre antibacteriale

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

15 × 1 (LED

1 1

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Cascadă cu cromoterapie

- Aromaterapie

- Capac termoizolant

-

15 × 1 (LED)

-

-

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1 loc de șezut

Da
cu conectare la WiFi

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare ovale pop-up +
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu 4 butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

-    Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal

-    Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

Dimensiune: 2180 × 2180 × 970 mmELbRUS ELbRUS START

ELbRUS DELUXE

ELbRUS PREMIUM

Scăldatul în aer liber conferă o experiență unică în minipiscina ELBRUS Start. 
Împărtășiți această experiență cu prietenii în minipiscina cu hidromasaj de 7 
persoane. Acest model conține 41 de duze, care funcționează cu ajutorul celor 2 
motoare. Cromoterapia iluminată prin 15 LED-uri va impresiona toată lumea.

Dezinfectant UV-C, cadru WPC, aromaterapie. Aceste echipamente suplimentare 
sunt incluse în modelul ELBRUS Deluxe față de Start. Ca și toate minipiscinele Wellis, 

a fost realizată din materii prime de calitatea premium: placă din acril antibacterian, 
spumă poliuretanică Poli-Max, panouri laterale rezistente la UV.

Acest model include o unitate de control principală și două panouri de control 
suplimentare. Astfel motoarele de masaj pot fi controlate cu ușurință de oriunde. 
Datorită sistemului Pulsar™, pe una dintre scaune, puteți alege dintre 9 programe 
de masaj. Sistemul de sunet AquaSOUL™ și aplicația SmartPhone™ au fost incluse 
în facilitățile de bază a minipiscinei ELBRUS Premium.

 41
DUZE

76
DUZE

76
DUZE

6564

CAPACPANOU

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE OZON
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STARTPROPRIETĂȚI

- Material

DELUXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 7 pers 7 pers

-    Volumul de apă 1310 l 1310 l

-    Greutate netă ~ 310 kg ~ 340 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 

7 pers
1310 l
~ 300 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

4

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze (230V/50Hz) 
1 × 2 cp o viteză (230V/50Hz)

3 × 2 cp o viteză (230V/50Hz) 3 × 2 cp o viteză  (230V/50Hz)

-

-
TP600

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

1 (0,1 kW)

TP800

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

1 (0,1 kW)

SpaTOUCH

41 76 76

- 14 14

- 2 2

- Blower cu aer cald Silent

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

-    Duze de aer

- Deviator

- Aerator 5 5 5

FILTRARE APĂ

- --    Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

1

-

2 buc filtre antibacteriale

1

2 buc filtre antibacteriale

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

15 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

15 × 1 (LED

1 1

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Cascadă cu cromoterapie

- Aromaterapie

- Capac termoizolant

-

15 × 1 (LED)

-

-

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1 loc de șezut

Da
cu conectare la WiFi

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP - se poate alege ca opțiune 2 difuzoare ovale pop-up +
1 subwoofer integrat

- Panou suplimentar 1 buc one-touch
1 buc cu 4 butoane

- Transport, instalare

-
-
se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune 
se poate alege ca opțiune
se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

- Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

-    Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal

-    Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

Dimensiune: 2180 × 2180 × 970 mmELbRUS ELbRUS START

ELbRUS DELUXE

ELbRUS PREMIUM

Scăldatul în aer liber conferă o experiență unică în minipiscina ELBRUS Start. 
Împărtășiți această experiență cu prietenii în minipiscina cu hidromasaj de 7 
persoane. Acest model conține 41 de duze, care funcționează cu ajutorul celor 2 
motoare. Cromoterapia iluminată prin 15 LED-uri va impresiona toată lumea.

Dezinfectant UV-C, cadru WPC, aromaterapie. Aceste echipamente suplimentare 
sunt incluse în modelul ELBRUS Deluxe față de Start. Ca și toate minipiscinele Wellis, 

a fost realizată din materii prime de calitatea premium: placă din acril antibacterian, 
spumă poliuretanică Poli-Max, panouri laterale rezistente la UV.

Acest model include o unitate de control principală și două panouri de control 
suplimentare. Astfel motoarele de masaj pot fi controlate cu ușurință de oriunde. 
Datorită sistemului Pulsar™, pe una dintre scaune, puteți alege dintre 9 programe 
de masaj. Sistemul de sunet AquaSOUL™ și aplicația SmartPhone™ au fost incluse 
în facilitățile de bază a minipiscinei ELBRUS Premium.

 41
DUZE

76
DUZE

76
DUZE

6564

CAPACPANOU

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE OZON
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START DELUXEPROPRIETĂȚI

- Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 2 pers 2 pers

-    Șezlonguri 1 pers 1 pers

-    Volumul de apă 720 l 720 l

-    Greutate netă ~ 280 kg ~ 280 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
2 pers
1 pers
720 l
~ 280 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz

- Blower cu aer cald Silent™ 

-    Motor circulare apă LAING -
VL260

2 × 2 cp 2 viteze 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

2 × 2 cp 2 viteze 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

24 55 55

- 10 10

- Panou de control

-    Număr total duze 

- Duze de aer

- Deviator - 1 1

- Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

-

-

1 buc filtru

1

1 buc filtru

1

1 buc filtru

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

12 × 1 (LED)

1 1

Da Da

Da Da

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Cascadă

-    Suport pentru pahare

-    Suport pentru șampanie

- Aromaterapie

- Capac termoizolant

-

12 × 1 (LED)

-

Da

Da

-

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- 1 șezlong- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   - Da
cu conectare la WiFi

-    Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP -

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

- Panou suplimentar

2 difuzoare ovale pop-up + 1 
subwoofer integrat
-

- Transport, instalare

-

se poate alege ca opțiune

-

se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

-    Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

-    Spa Bag

-    Capac termoizolant Xtreme™ 

-    Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal

 -   Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

ZONZA Dimensiune: 2010 × 1530 × 770 mm ZONZA START

ZONZA DELUXE

ZONZA PREMIUM

Minipiscina WELLIS ZONZA încape cu ușurință și în spațiile limitate. Cele trei scaune și 
sistemul de masaj oferă confort pe toată durata îmbăierii. În elaborarea șezlongului 
atenția deosebită a fost acordată ergonomiei. Se adaptează formei corpului oferind un 
masaj de răsfăț. Modelul Start include tot ceea ce este esențial pentru a vă relaxa: duze 
de masaj pentru umeri, cromoterapie, suporturi pentru pahare și șampanie și alte funcții 
de confort.

Dimensiunile mici ale minipiscinei ZONZA Deluxe permit amplasarea ei în zone mai limitate. 
Performanța ei poate fi umilitoare pentru minipiscinele mari, datorită celor 2
pompe și a celor 55 duze care permit reglarea intensității masajului. Cascada și suportul de 
pahare și șampanie contribuie la o atmosferă plăcută.

În ciuda dimensiunii sale mici, ZONZA Premium conține toate cele necesare pentru a putea fi 
identificată ca și o minipiscină de lux. În șezlonguri sunt integrate 24 de duze de masaj, 
oferinduvă o experiență de masaj completă (full-body). Modelele Premium sunt livrate cu un 
panou de control care vă permite să porniți sistemul de încălzire sau de filtrare a piscinei 
chiar înainte să plecați spre casa de vacanță.

24
DUZE

55
DUZE

55
DUZE

6766

CAPAC

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
EXCLUSIVĂ OZON
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START DELUXEPROPRIETĂȚI

- Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

pRÉMiUM

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

- Scaune 2 pers 2 pers

-    Șezlonguri 1 pers 1 pers

-    Volumul de apă 720 l 720 l

-    Greutate netă ~ 280 kg ~ 280 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz) 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
2 pers
1 pers
720 l
~ 280 kg  
1 (3kW/230V/50Hz)
¾” ¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz

- Blower cu aer cald Silent™ 

-    Motor circulare apă LAING -
VL260

2 × 2 cp 2 viteze 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

2 × 2 cp 2 viteze 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

24 55 55

- 10 10

- Panou de control

-    Număr total duze 

- Duze de aer

- Deviator - 1 1

- Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- -- Generator de ozon

- Dezinfectant UV-C

- Sistem de filtrare

-

-

1 buc filtru

1

1 buc filtru

1

1 buc filtru

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

12 × 1 (LED)

1 1

Da Da

Da Da

1

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

 -   Cascadă

-    Suport pentru pahare

-    Suport pentru șampanie

- Aromaterapie

- Capac termoizolant

-

12 × 1 (LED)

-

Da

Da

-

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 1

ACCESORII PREMIUM

- 1 șezlong- Sistem de masaj PULSAR™ 

-    Aplicație WELLIS SMARTPHONE™   - Da
cu conectare la WiFi

-    Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 POP-UP -

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

- Panou suplimentar

2 difuzoare ovale pop-up + 1 
subwoofer integrat
-

- Transport, instalare

-

se poate alege ca opțiune

-

se poate alege ca opțiune Da

OPȚIUNI

- opțional opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

-    Dezinfectant automat I.S.I.S. 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

-    Izolare scandinavă

-    Spa Bag

-    Capac termoizolant Xtreme™ 

-    Mecanism de ridicare a capacului,  

mecanism de ridicare a capacului universal

 -   Alte accesorii de confort (pag. 42-43. )

opțional opțional opțional

ZONZA Dimensiune: 2010 × 1530 × 770 mm ZONZA START

ZONZA DELUXE

ZONZA PREMIUM

Minipiscina WELLIS ZONZA încape cu ușurință și în spațiile limitate. Cele trei scaune și 
sistemul de masaj oferă confort pe toată durata îmbăierii. În elaborarea șezlongului 
atenția deosebită a fost acordată ergonomiei. Se adaptează formei corpului oferind un 
masaj de răsfăț. Modelul Start include tot ceea ce este esențial pentru a vă relaxa: duze 
de masaj pentru umeri, cromoterapie, suporturi pentru pahare și șampanie și alte funcții 
de confort.

Dimensiunile mici ale minipiscinei ZONZA Deluxe permit amplasarea ei în zone mai limitate. 
Performanța ei poate fi umilitoare pentru minipiscinele mari, datorită celor 2
pompe și a celor 55 duze care permit reglarea intensității masajului. Cascada și suportul de 
pahare și șampanie contribuie la o atmosferă plăcută.

În ciuda dimensiunii sale mici, ZONZA Premium conține toate cele necesare pentru a putea fi 
identificată ca și o minipiscină de lux. În șezlonguri sunt integrate 24 de duze de masaj, 
oferinduvă o experiență de masaj completă (full-body). Modelele Premium sunt livrate cu un 
panou de control care vă permite să porniți sistemul de încălzire sau de filtrare a piscinei 
chiar înainte să plecați spre casa de vacanță.

24
DUZE

55
DUZE

55
DUZE

6766

CAPAC

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

CULOARE
EXCLUSIVĂ OZON
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GIMNASTICA PRACTICATĂ ÎN APĂ

ARE UN IMPACT MAI MIC 
ASUPRA ARTICULAȚIILOR

DECÂT CEA PRACTICATĂ PE SOL.

Minipiscinele NorthLine refelctă un design minimalist și simplitate. Echipamentul standard 
conține dezinfectantul UV-C care menține apa curată, iar cadrul WPC oferă durabilitate 
minipiscinelor.

6968
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GIMNASTICA PRACTICATĂ ÎN APĂ

ARE UN IMPACT MAI MIC 
ASUPRA ARTICULAȚIILOR

DECÂT CEA PRACTICATĂ PE SOL.

Minipiscinele NorthLine refelctă un design minimalist și simplitate. Echipamentul standard 
conține dezinfectantul UV-C care menține apa curată, iar cadrul WPC oferă durabilitate 
minipiscinelor.

6968



wellis.ro

TRiGLAV Dimensiune: 2000 × 2000 × 910 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

1100 l

~ 280 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

VL260

28

1

- Motor hidromasaj

- Panou de control

-    Număr total duze

- Deviator

- Aerator 4

FILTRARE APĂ

-    Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-      Blower cu aer cald Silent™  (10 duze)

 -     Player Wipod Multimédia 

-      Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-      Izolare scandinavă

- Spa Bag

-      Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-      Transport, instalare

În realizarea modelului NorthLine TRIGLAV aspectele 
importante au fost menținerea apei curate. Așadar a fost 
inclus sistemul de dezinfectare UV-C care ucide bacteriile și 
algele, asigurând apa limpede precum cristalul. Forma 
piscinei este caracterizată prin linii drepte.  Ergonomia a fost 
un criteriu principal pentru obținerea unei experiențe de 
masaj cu adevărat eficient. Duzele se pot deschide/închide, 
astfel toată lumea își poate regla scaunul sau șezlongul în 
funcție de preferință. Intrarea și ieșirea în condiții de 
siguranță este asigurată de scara de intrare stabilă și 
antiderapantă.

TRigLAV 28
DUZE

71

CULOARE
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TRiGLAV Dimensiune: 2000 × 2000 × 910 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

1100 l

~ 280 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

VL260

28

1

- Motor hidromasaj

- Panou de control

-    Număr total duze

- Deviator

- Aerator 4

FILTRARE APĂ

-    Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-      Blower cu aer cald Silent™  (10 duze)

 -     Player Wipod Multimédia 

-      Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-      Izolare scandinavă

- Spa Bag

-      Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-      Transport, instalare

În realizarea modelului NorthLine TRIGLAV aspectele 
importante au fost menținerea apei curate. Așadar a fost 
inclus sistemul de dezinfectare UV-C care ucide bacteriile și 
algele, asigurând apa limpede precum cristalul. Forma 
piscinei este caracterizată prin linii drepte.  Ergonomia a fost 
un criteriu principal pentru obținerea unei experiențe de 
masaj cu adevărat eficient. Duzele se pot deschide/închide, 
astfel toată lumea își poate regla scaunul sau șezlongul în 
funcție de preferință. Intrarea și ieșirea în condiții de 
siguranță este asigurată de scara de intrare stabilă și 
antiderapantă.

TRigLAV 28
DUZE

71

CULOARE
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piLATUSDimensiune: 2180 × 2180 × 910 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

5 pers

1 pers

1200 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

TP600

42

1

- Motor hidromasaj

-    Motor circulare apă LAING 

-   Panou de control

-    Număr total duze

- Deviator

- Aerator 6

FILTRARE APĂ

- Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet Wipod 1

OPȚIUNI

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-      Blower cu aer cald Silent™ (10 duze)

-      Aromaterapie

-      Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la  WiFi 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-      Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-      Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-      Transport, instalare

PiLATUS

Minipiscina PILATUS a fost dezvoltată pentru pentru cei care 
adoră confortul: conține 42 de duze de masaj, iluminarea 
dublă prin cromoterapie și sistemul de sunet Wipod. Filtrarea 
apei este efectuată de dezinfectantul UV-C și două filtre de 
apă antibacteriale. Consumul de energie nu va fi o problemă, 
deoarece motorul de circulare a apei LAING  (0,1kW/h) 
asigură funcționarea motoarelor cu hidromasaj a minipiscinei 
în condiții de liniște.

42
DUZE

73

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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piLATUSDimensiune: 2180 × 2180 × 910 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

5 pers

1 pers

1200 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

TP600

42

1

- Motor hidromasaj

-    Motor circulare apă LAING 

-   Panou de control

-    Număr total duze

- Deviator

- Aerator 6

FILTRARE APĂ

- Dezinfectant UV-C

 -   Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet Wipod 1

OPȚIUNI

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-      Blower cu aer cald Silent™ (10 duze)

-      Aromaterapie

-      Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la  WiFi 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-      Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-      Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-      Transport, instalare

PiLATUS

Minipiscina PILATUS a fost dezvoltată pentru pentru cei care 
adoră confortul: conține 42 de duze de masaj, iluminarea 
dublă prin cromoterapie și sistemul de sunet Wipod. Filtrarea 
apei este efectuată de dezinfectantul UV-C și două filtre de 
apă antibacteriale. Consumul de energie nu va fi o problemă, 
deoarece motorul de circulare a apei LAING  (0,1kW/h) 
asigură funcționarea motoarelor cu hidromasaj a minipiscinei 
în condiții de liniște.

42
DUZE

73

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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MONT bLANCDimensiune: 2180 × 2180 × 910 mm

Minipiscina MONT BLANC are cea mai mare dimensiune și este 
cea mai bine echipată din categoria NorthLine. Cele 71 de 
duze de masaj și cele trei motoare cu hidromasaj de 3 cp 
masează simultan până la 6 persoane. Include iluminare dublă 
prin cromoterapie (cromoterapie simplă și cromoterapie 
exclusivă), interfață LCD și sistem de sunet Wipod. Construcția 
minipiscinei MONT BLANC diferă de celelalte piscine, cadrul 
este obținut din lambriu din material compozit WPC (Wood-
Plastic-Composit), care nu absoarbe umezeala și nu devine 
mucegăită, piscina având o viață de lungă durată. Experiența 
îmbăierii se maximalizează cu MONT BLANC.

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

5 pers

1 pers

1300 l

~ 320 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

3 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

300W+300W 230V/50Hz

TP800

71

12

2

- Motor hidromasaj

-    Motor circulare apă LAING

- Blower cu aer cald Silent™ 

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 6

FILTRARE APĂ

- Dezinfectant UV-C 

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

1  buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet Wipod 1

OPȚIUNI

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Aromaterapie

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi

 -  Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

moNT BLANC 71
DUZE

75

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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MONT bLANCDimensiune: 2180 × 2180 × 910 mm

Minipiscina MONT BLANC are cea mai mare dimensiune și este 
cea mai bine echipată din categoria NorthLine. Cele 71 de 
duze de masaj și cele trei motoare cu hidromasaj de 3 cp 
masează simultan până la 6 persoane. Include iluminare dublă 
prin cromoterapie (cromoterapie simplă și cromoterapie 
exclusivă), interfață LCD și sistem de sunet Wipod. Construcția 
minipiscinei MONT BLANC diferă de celelalte piscine, cadrul 
este obținut din lambriu din material compozit WPC (Wood-
Plastic-Composit), care nu absoarbe umezeala și nu devine 
mucegăită, piscina având o viață de lungă durată. Experiența 
îmbăierii se maximalizează cu MONT BLANC.

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

5 pers

1 pers

1300 l

~ 320 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

WPC

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

3 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 

1 (0,1 kW)

300W+300W 230V/50Hz

TP800

71

12

2

- Motor hidromasaj

-    Motor circulare apă LAING

- Blower cu aer cald Silent™ 

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 6

FILTRARE APĂ

- Dezinfectant UV-C 

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

1  buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

ACCESORII PREMIUM

- Sistem de sunet Wipod 1

OPȚIUNI

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Aromaterapie

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi

 -  Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

moNT BLANC 71
DUZE

75

CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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MINIPISCINELE "AMESTECĂ" 
SENTIMENTELE.

        ÎMBĂIERILE DAU VIAȚĂ 
SENTIMENTELOR ROMANTICE.

Cele mai populare modele de minipiscine Wellis se află în categoria CityLine.  Fiecare minipiscină are 
trei versiuni, care în funcție de gradul de echipament pot fi Start/Indoor, Standard sau Deluxe. 



wellis.ro

MINIPISCINELE "AMESTECĂ" 
SENTIMENTELE.

        ÎMBĂIERILE DAU VIAȚĂ 
SENTIMENTELOR ROMANTICE.

Cele mai populare modele de minipiscine Wellis se află în categoria CityLine.  Fiecare minipiscină are 
trei versiuni, care în funcție de gradul de echipament pot fi Start/Indoor, Standard sau Deluxe. 
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inDOOR STanDaRDPROPRIETĂȚI

- Material

DELuXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

- Izolare

Poliuretan acrilic indoor PU (6 mm) în 
culoarea Snow White
Folie reflectorizantă

- Scaune 2 pers

-    Șezlonguri 1 pers

-    Volumul de apă 660 l

-    Greutate netă ~ 250 kg  

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală -

Poliuretan acrilic indoor PU (6 ,3 mm) 
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
Polifoam de 2 cm grosime cu folie 
reflectorizantă 

2 pers
1 pers
660 l
~ 260 kg 
1 (3kW/230V/50Hz) 
¾”

Polifoam de 2 cm grosime cu folie 
reflectorizantă 

2 pers
1 pers
660 l
~ 290 kg 
1 (3kW/230V/50Hz) 

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

-

-
VL260

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz

-

-

VL260

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

20 20 36

- - 6

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

-    Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

-

1 buc filtru antibacterial

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT
1 buc corp de ilmunat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

-    Aromaterapie

- Capac termoizolant

- Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

-

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

-

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

- Aplicație WELLiS SMARTphONE™  - - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

cu conectare la WiFi 

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Dezinfectant UV-C 

- Sistem de încălzire opțional (3kW) 

- Player Wipod Multimédia 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 - - opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

(2 difuzoare integrate+ 1 subwoofer)

- Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

MANhATTAN iNDOOR

MANhATTAN STANDARD

MANhATTAN DELUXE

Acum puteți experimenta plăcerile unei minipiscine în baia dumneavoastră!
Am proiectat minipiscina MANHATTAN pentru a fi introdusă printr-o ușă standard, iar 
designul inovativ al minipiscinei asigură accesibilitatea ei!

Minipiscina MANHATTAN STANDARD cu o izolație mai groasă și cu panou din acril 
rezistent la UV este ideală și în cazul în care vreți să o utilizați în aer liber. Duzele de masaj 
au fost integrate în mod echivalent pentru distribuirea uniformă a jeturilor. În plus, 
consumul redus de energie și motoarele de masaj de 3 cp oferă o experiență de masaj 
inedită atât pe scaune, cât și pe șezlonguri. 

Minipiscina MANHATTAN DELUXE a fost proiectată cu scopul de a fi
accesibilă și durabilă. Este dotată cu aromaterapie, cromoterapie exclusivă și blower cu 
aer cald. Promite o relaxare de neuitat, fiind cadoul perfect pentru corp și suflet!

Dimensiune: 2130 × 1600 × 750 mmMANhATTAN
20
DUZE

20
DUZE

36
DUZE

7978

CULOARE 
EXCLUSIVĂCULOAREOZON

CULOARE

CULOARE
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inDOOR STanDaRDPROPRIETĂȚI

- Material

DELuXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

- Izolare

Poliuretan acrilic indoor PU (6 mm) în 
culoarea Snow White
Folie reflectorizantă

- Scaune 2 pers

-    Șezlonguri 1 pers

-    Volumul de apă 660 l

-    Greutate netă ~ 250 kg  

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală -

Poliuretan acrilic indoor PU (6 ,3 mm) 
în culorile Sterling Silver și Pearl White 
Polifoam de 2 cm grosime cu folie 
reflectorizantă 

2 pers
1 pers
660 l
~ 260 kg 
1 (3kW/230V/50Hz) 
¾”

Polifoam de 2 cm grosime cu folie 
reflectorizantă 

2 pers
1 pers
660 l
~ 290 kg 
1 (3kW/230V/50Hz) 

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

-

-
VL260

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz

-

-

VL260

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

300W+300W 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

20 20 36

- - 6

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

-    Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

-

1 buc filtru antibacterial

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT
1 buc corp de ilmunat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

-    Aromaterapie

- Capac termoizolant

- Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

-

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

-

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

- Aplicație WELLiS SMARTphONE™  - - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

cu conectare la WiFi 

- Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Dezinfectant UV-C 

- Sistem de încălzire opțional (3kW) 

- Player Wipod Multimédia 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 - - opțional

- opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

(2 difuzoare integrate+ 1 subwoofer)

- Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

MANhATTAN iNDOOR

MANhATTAN STANDARD

MANhATTAN DELUXE

Acum puteți experimenta plăcerile unei minipiscine în baia dumneavoastră!
Am proiectat minipiscina MANHATTAN pentru a fi introdusă printr-o ușă standard, iar 
designul inovativ al minipiscinei asigură accesibilitatea ei!

Minipiscina MANHATTAN STANDARD cu o izolație mai groasă și cu panou din acril 
rezistent la UV este ideală și în cazul în care vreți să o utilizați în aer liber. Duzele de masaj 
au fost integrate în mod echivalent pentru distribuirea uniformă a jeturilor. În plus, 
consumul redus de energie și motoarele de masaj de 3 cp oferă o experiență de masaj 
inedită atât pe scaune, cât și pe șezlonguri. 

Minipiscina MANHATTAN DELUXE a fost proiectată cu scopul de a fi
accesibilă și durabilă. Este dotată cu aromaterapie, cromoterapie exclusivă și blower cu 
aer cald. Promite o relaxare de neuitat, fiind cadoul perfect pentru corp și suflet!

Dimensiune: 2130 × 1600 × 750 mmMANhATTAN
20
DUZE

20
DUZE

36
DUZE

7978

CULOARE 
EXCLUSIVĂCULOAREOZON

CULOARE

CULOARE
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STaRT STanDaRD DELuXEPROPRIETĂȚI

- Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    
în culorile Sterling Silver și Pearl White

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

- Scaune 3 pers

-    Șezlonguri 2 pers

-    Volumul de apă 1315 l

-    Greutate netă ~ 350 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White

3 pers

2 pers

1315 l

~ 300 kg  

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

3 pers

2 pers

1315 l

~ 320 kg 

1 (3kW/230V/50Hz)

¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral
3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC- Cadru 

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

-

-
VL260

2 × 2 cp o viteză (230V/50Hz)

-

1 (0,1 kW)

TP600

2 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

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

1 (0,1 kW)

TP800

30 37 57

- - 10

1 1 1

-    Motor hidromasaj

-    Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING 

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE  CONFORT

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

-    Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Aromaterapie

-    Capac termoizolant

-    Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

-

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

-

16 × 1 (LED)

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

-    Aplicație WELLiS SMARTphONE™   - opțional opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

cu conectare la WiFi 

-    Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-    Dezinfectant UV-C 

- Sistem de masaj pULSAR™  

-    Sistem de încălzire opțional (3kW) 

-    Player Wipod Multimédia 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1  - - opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

(2 difuzoare integrate+1 subwoofer )

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

pALERMO START

pALERMO STANDARD

pALERMO DELUXE

Minipiscinele din categoria CityLine oferă un masaj excelent. Iluminarea prin 
cromoterapie are un panou de control, astfel puteți să alegeți culorile în funcție de  
dispoziția dumneavoastră. Concentrația motorului de hidromasaj poate fi controlată de 
duzele integrate în piscină.  PALERMO START este alegerea perfectă dacă doriți o piscină 
mare la preț mic.

Designul nou, contemporan, caracterizat prin curbe și maximizarea spațiului din cadă 
sunt doar două caracteristici ce fac ca PALERMO STANDARD să se diferențieze de 
celelalteminipiscine. Cele două șezlonguri vă oferă un masaj complet pe întregul corp.
Intensitatea jeturilor este ajustată ușor de duzele de aer, furnizând un masaj puternic și
mângâietor.

PALERMO DELUXE vă oferă un nivel nou în experiența îmbăierii: numeroase duze de masaj, 
blower cu aer cald, aromaterapie, cromoterapie exclusivă și generatorul de ozon
sunt câteva dintre dotările minipiscinei

Dimensiune: 2180 × 2180 × 910 mmpALERMO
30
DUZE

37
DUZE

57
DUZE

8180

CULOARE

OZON
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

OZON CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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STaRT STanDaRD DELuXEPROPRIETĂȚI

- Material Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    
în culorile Sterling Silver și Pearl White

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

- Scaune 3 pers

-    Șezlonguri 2 pers

-    Volumul de apă 1315 l

-    Greutate netă ~ 350 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White

3 pers

2 pers

1315 l

~ 300 kg  

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

3 pers

2 pers

1315 l

~ 320 kg 

1 (3kW/230V/50Hz)

¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral
3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC- Cadru 

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze 230V/50Hz 

-

-
VL260

2 × 2 cp o viteză (230V/50Hz)

-

1 (0,1 kW)

TP600

2 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

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

1 (0,1 kW)

TP800

30 37 57

- - 10

1 1 1

-    Motor hidromasaj

-    Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING 

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE  CONFORT

1 buc corp de iluminat cu  55 LED 

16 × 1 (LED)

-    Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Aromaterapie

-    Capac termoizolant

-    Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

-

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

-

16 × 1 (LED)

-

se poate alege ca opțiune

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

-    Aplicație WELLiS SMARTphONE™   - opțional opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

cu conectare la WiFi 

-    Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-    Dezinfectant UV-C 

- Sistem de masaj pULSAR™  

-    Sistem de încălzire opțional (3kW) 

-    Player Wipod Multimédia 

- Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1  - - opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

(2 difuzoare integrate+1 subwoofer )

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

pALERMO START

pALERMO STANDARD

pALERMO DELUXE

Minipiscinele din categoria CityLine oferă un masaj excelent. Iluminarea prin 
cromoterapie are un panou de control, astfel puteți să alegeți culorile în funcție de  
dispoziția dumneavoastră. Concentrația motorului de hidromasaj poate fi controlată de 
duzele integrate în piscină.  PALERMO START este alegerea perfectă dacă doriți o piscină 
mare la preț mic.

Designul nou, contemporan, caracterizat prin curbe și maximizarea spațiului din cadă 
sunt doar două caracteristici ce fac ca PALERMO STANDARD să se diferențieze de 
celelalteminipiscine. Cele două șezlonguri vă oferă un masaj complet pe întregul corp.
Intensitatea jeturilor este ajustată ușor de duzele de aer, furnizând un masaj puternic și
mângâietor.

PALERMO DELUXE vă oferă un nivel nou în experiența îmbăierii: numeroase duze de masaj, 
blower cu aer cald, aromaterapie, cromoterapie exclusivă și generatorul de ozon
sunt câteva dintre dotările minipiscinei

Dimensiune: 2180 × 2180 × 910 mmpALERMO
30
DUZE

37
DUZE

57
DUZE

8180

CULOARE

OZON
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

OZON CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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STaRT STanDaRDPROPRIETĂȚI

- Material

DELuXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

- Scaune 5 pers

-    Șezlonguri 1 pers

-    Volumul de apă 1100 l

-    Greutate netă ~ 350 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White 

5 pers

1 pers

1100 l

~ 300 kg  

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White 

5 pers

1 pers

1100 l

~ 320 kg 

1 (3kW/230V/50Hz)

¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC-    Cadru 

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze (230V/50Hz) 

-

-
VL260

2 × 2 cp o viteză (230V/50Hz) 

-

1 (0,1 kW)

TP600

2 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

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

1 (0,1 kW)

TP800

31 44 56

- - 12

1 1 2

-    Motor hidromasaj

-    Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING 

-    Panou de control

-    Număr total duze

-    Duze de aer

-   Deviator

-    Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare 

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

-    Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Aromaterapie

-    Capac termoizolant

-    Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

-

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

-

12 × 1 (LED)

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

-    Aplicație WELLiS SMARTphONE™  - opțional opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

cu conectare la WiFi 

-    Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Dezinfectant UV-C 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Player Wipod Multimédia 

-    Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up  

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

MALAGA START

MALAGA STANDARD

MALAGA DELUXE

În modelul MALAGA START sunt plasate optim 31 de duze, iar motorul de 3 cp oferă un 
masaj plăcut și relaxant. Filtrul detașabil asigură un loc stabil pentru cele 4 pahare. Lângă 
suportul de pahare se află suportul plin de gheață pentru șampanie, astfel puteți turna 
din băutura preferată oricând doriți. 

O sticlă de șampanie, șase pahare, prieteni veseli și poate să începă distracția.
În minipiscina MALAGA găsiți tot ce este necesar pentru o petrecere.
Acest model conține cromoterapie exclusivă formată din 15 LED-uri.
În plus, duzele de masaj pentru gât și umeri vă oferă un masaj reconfortant după o zi 
obositoare

Soluția inovatoare a minipiscinei MALAGA DELUXE (duze de masaj pentru umeri și gât 
care se pot deschide/închide) oferă un masaj relaxant după o zi încărcată. Relaxarea 
completă este ajutată de cele 54 duze de masaj, motoarele de masaj mai puternice, 
aromaterapia, iluminarea dublă prin cromoterapie (cromoterapie simplă și exclusivă) și 
blowerul cu aer cald Silent™.

Dimensiune: 2000 × 2000 × 910 mmMALAGA
31
DUZE

44
DUZE

56
DUZE

8382

OZON CULOARE
CULOARE
EXCLUSIVĂ

CULOARE
EXCLUSIVĂOZON

CULOARE
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STaRT STanDaRDPROPRIETĂȚI

- Material

DELuXE

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

- Scaune 5 pers

-    Șezlonguri 1 pers

-    Volumul de apă 1100 l

-    Greutate netă ~ 350 kg 

-    Încălzitor 1 (3kW/230V/50Hz)

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White 

5 pers

1 pers

1100 l

~ 300 kg  

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)    

în culorile Sterling Silver și Pearl White 

5 pers

1 pers

1100 l

~ 320 kg 

1 (3kW/230V/50Hz)

¾” ¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(culoare gri) 
Lambriu din material compozit

3
Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 
(se poate alege culoarea) 
WPC-    Cadru 

RACORD ELECTRIC

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

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

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp 2 viteze (230V/50Hz) 

-

-
VL260

2 × 2 cp o viteză (230V/50Hz) 

-

1 (0,1 kW)

TP600

2 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

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

1 (0,1 kW)

TP800

31 44 56

- - 12

1 1 2

-    Motor hidromasaj

-    Blower cu aer cald Silent™  

-    Motor circulare apă LAING 

-    Panou de control

-    Număr total duze

-    Duze de aer

-   Deviator

-    Aerator 3 3 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare 

-

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

1 buc corp de iluminat cu 55 LED 

12 × 1 (LED)

-    Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă 

-    Aromaterapie

-    Capac termoizolant

-    Transport, instalare

1 buc corp de iluminat cu 55 LED

-

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

-

12 × 1 (LED)

-

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

1

se poate alege ca opțiune 

se poate alege ca opțiune

OPȚIUNI

-    Aplicație WELLiS SMARTphONE™  - opțional opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

- - opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

opțional opțional opțional

cu conectare la WiFi 

-    Dezinfectant automat i.S.i.S. 

- Dezinfectant UV-C 

-    Sistem de încălzire opțional (3kW)

- Player Wipod Multimédia 

-    Sistem de sunet AQUASOUL™ 2.1 pOp-Up  

-    Izolare scandinavă

- Spa Bag

- Capac termoizolant Xtreme™ 

- Mecanism de ridicare a capacului/universal 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.) opțional opțional opțional

MALAGA START

MALAGA STANDARD

MALAGA DELUXE

În modelul MALAGA START sunt plasate optim 31 de duze, iar motorul de 3 cp oferă un 
masaj plăcut și relaxant. Filtrul detașabil asigură un loc stabil pentru cele 4 pahare. Lângă 
suportul de pahare se află suportul plin de gheață pentru șampanie, astfel puteți turna 
din băutura preferată oricând doriți. 

O sticlă de șampanie, șase pahare, prieteni veseli și poate să începă distracția.
În minipiscina MALAGA găsiți tot ce este necesar pentru o petrecere.
Acest model conține cromoterapie exclusivă formată din 15 LED-uri.
În plus, duzele de masaj pentru gât și umeri vă oferă un masaj reconfortant după o zi 
obositoare

Soluția inovatoare a minipiscinei MALAGA DELUXE (duze de masaj pentru umeri și gât 
care se pot deschide/închide) oferă un masaj relaxant după o zi încărcată. Relaxarea 
completă este ajutată de cele 54 duze de masaj, motoarele de masaj mai puternice, 
aromaterapia, iluminarea dublă prin cromoterapie (cromoterapie simplă și exclusivă) și 
blowerul cu aer cald Silent™.

Dimensiune: 2000 × 2000 × 910 mmMALAGA
31
DUZE

44
DUZE

56
DUZE

8382

OZON CULOARE
CULOARE
EXCLUSIVĂ

CULOARE
EXCLUSIVĂOZON

CULOARE
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RIDICAȚI CAPACUL TERMOIZOLANT,
DESCHIDEȚI DUZELE DE MASAJ,

 
 

 ȘI UITAȚI-VĂ CUM MEMBRII 
FAMILIEI LASĂ TELEVIZORUL ȘI CALCULATORUL 

DEOPARTE

  ȘI TOȚI SE ÎNDREAPTĂ 
SPRE MINIPISCINĂ.

Minipiscinele OceanLine pot fi combinate în mai multe feluri datorită opțiunilor numeroase. 
Astfel toată lumea poate opta pentru modelul care îndeplinește nevoile personale.



wellis.ro

RIDICAȚI CAPACUL TERMOIZOLANT,
DESCHIDEȚI DUZELE DE MASAJ,

 
 

 ȘI UITAȚI-VĂ CUM MEMBRII 
FAMILIEI LASĂ TELEVIZORUL ȘI CALCULATORUL 

DEOPARTE

  ȘI TOȚI SE ÎNDREAPTĂ 
SPRE MINIPISCINĂ.

Minipiscinele OceanLine pot fi combinate în mai multe feluri datorită opțiunilor numeroase. 
Astfel toată lumea poate opta pentru modelul care îndeplinește nevoile personale.
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bAhAMADimensiune: 2300 × 2300 × 920 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

5 pers

1 pers

1450 l

~ 350 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ 

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp o viteză  230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 1 cp 230V/50Hz
1 (0,1 kW)
TP800

66

12

1

-    Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 5

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi 

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem MicroSilk® OXyGEN ThERApy™ 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-,  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-  Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-  Transport, instalare

BAHAMA - alegerea dumneavoastră!
Cele 3 pompe mari furnizează suficientă putere pentru toate
cele 6 locuri simultan. Cu 66 duze de hidromasaj și aer în 99
puncte de masaj, BAHAMA este destinat să vă ofere un
hidromasaj eficient și plăcut.
BAHAMA- relaxare și refacere totală!

66
DUZE

87

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

bAhAMADimensiune: 2300 × 2300 × 920 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

5 pers

1 pers

1450 l

~ 350 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ 

- Motor hidromasaj 1 × 3 cp o viteză  230V/50Hz 
2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 1 cp 230V/50Hz
1 (0,1 kW)
TP800

66

12

1

-    Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 5

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

3 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi 

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem MicroSilk® OXyGEN ThERApy™ 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-,  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-  Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-  Transport, instalare

BAHAMA - alegerea dumneavoastră!
Cele 3 pompe mari furnizează suficientă putere pentru toate
cele 6 locuri simultan. Cu 66 duze de hidromasaj și aer în 99
puncte de masaj, BAHAMA este destinat să vă ofere un
hidromasaj eficient și plăcut.
BAHAMA- relaxare și refacere totală!

66
DUZE

87

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

GREENLANDDimensiune: 2180 × 2180 × 810 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

3 pers

2 pers

1390 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ 

- Motor hidromasaj 2 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 1 cp 230V/50Hz
1 (0,1 kW)
TP800

70

10

-    Blower cu aer cald

 -   Motor circulare apă LAING

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

-    Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™  cu conectare la WiFi 

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

GREENLAND este o minipiscină proiectată precis și atent.
Experimentați puterea celor 3 duze cu dimensiuni extra, care 
oferă hidroterapie de înaltă calitate. Acest design contemporan 
include deasemenea sistemul de filtrare dublă și sistemul de 
circulație a apei cu consum scăzut de energie, pentru a vă relaxa 
perfect.

70
DUZE

89

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

GREENLANDDimensiune: 2180 × 2180 × 810 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

3 pers

2 pers

1390 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ 

- Motor hidromasaj 2 × 3 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 
1 × 1 cp 230V/50Hz
1 (0,1 kW)
TP800

70

10

-    Blower cu aer cald

 -   Motor circulare apă LAING

-    Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

-    Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™  cu conectare la WiFi 

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

GREENLAND este o minipiscină proiectată precis și atent.
Experimentați puterea celor 3 duze cu dimensiuni extra, care 
oferă hidroterapie de înaltă calitate. Acest design contemporan 
include deasemenea sistemul de filtrare dublă și sistemul de 
circulație a apei cu consum scăzut de energie, pentru a vă relaxa 
perfect.

70
DUZE

89

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

bORNEODimensiune 2020 × 2020 × 870 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

3 pers

2 pers

1300 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

1 × 1 cp 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

55

10

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (42-43 pag.)

-   Transport, instalare

Alegeți BORNEO pentru luxul oferit de cele două șezlonguri
încorporate într-o minipiscină de dimensiuni medii. Minipiscina 
este echipată cu 2 motoare ce asigură hidromasajul și 
aeromasajul. Veți trăi momente de răsfăț zi de zi!

55
DUZE

91

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

bORNEODimensiune 2020 × 2020 × 870 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

3 pers

2 pers

1300 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

1 × 1 cp 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP800

55

10

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (42-43 pag.)

-   Transport, instalare

Alegeți BORNEO pentru luxul oferit de cele două șezlonguri
încorporate într-o minipiscină de dimensiuni medii. Minipiscina 
este echipată cu 2 motoare ce asigură hidromasajul și 
aeromasajul. Veți trăi momente de răsfăț zi de zi!

55
DUZE

91

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

ChALLENGERDimensiune: 2260 × 1980 × 900 mm

PROPRIETĂȚI

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

1150 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală 

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

1 × 1 cp 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP600

57

12

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

18 × 1 LED-    Cromoterapie exclusivă 

-    Cascadă 1

OPȚIUNI

-  Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-  Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-  Dezinfectant UV-C 

-  Sistem de încălzire opțional (3kW)

-  Blower cu aer cald Silent™ 

-  Aromaterapie

-  Player Wipod Multimédia 

-  Cadru WpC 

-  Izolare scnadinavă

-  Spa Bag

-  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-  Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal 

-  Alte accesorii de confort (42-43 pag.)

-  Transport, instalare

Hidromasaj unic, locuri de șezut confortabile, cascadă...doar 
palmierii lipsesc! Formă nouă, cu interior elegant, minipiscina
CHALLENGER cu 57 duze oferă o experiență de masaj perfectă 
pentru toată lumea. Este suficient de spațioasă chiar și pentru 5
persoane, iar nivelul dotărilor facilitează relaxarea.

57
DUZE

93

OZON
CULOARE 

EXCLUSIVĂBLOWER



wellis.ro

ChALLENGERDimensiune: 2260 × 1980 × 900 mm

PROPRIETĂȚI

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

1150 l

~ 300 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală 

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

2 × 2 cp o viteză 230V/50Hz 

1 × 1 cp 230V/50Hz

1 (0,1 kW)

TP600

57

12

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

1 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

18 × 1 LED-    Cromoterapie exclusivă 

-    Cascadă 1

OPȚIUNI

-  Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-  Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-  Dezinfectant UV-C 

-  Sistem de încălzire opțional (3kW)

-  Blower cu aer cald Silent™ 

-  Aromaterapie

-  Player Wipod Multimédia 

-  Cadru WpC 

-  Izolare scnadinavă

-  Spa Bag

-  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-  Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal 

-  Alte accesorii de confort (42-43 pag.)

-  Transport, instalare

Hidromasaj unic, locuri de șezut confortabile, cascadă...doar 
palmierii lipsesc! Formă nouă, cu interior elegant, minipiscina
CHALLENGER cu 57 duze oferă o experiență de masaj perfectă 
pentru toată lumea. Este suficient de spațioasă chiar și pentru 5
persoane, iar nivelul dotărilor facilitează relaxarea.

57
DUZE

93

OZON
CULOARE 

EXCLUSIVĂBLOWER



wellis.ro

SAMOADimensiune: 2000 × 1900 × 850 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

900 l

~ 280 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD EELCTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

1 × 1 cp (230V/50Hz)

1 (0,1 kW)

TP600

47

8

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-  Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la  WiFi 

 - Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-  Dezinfectant UV-C 

-  Sistem de masaj pULSAR™ 

-  Sistem de încălzire opțional (3kW)

-  Blower cu aer cald Silent™ 

-  Cromoterapie exclusivă

-  Aromaterapie

-  Player Wipod Multimédia 

-  Cadru WpC 

-  Izolare scandinavă

-  Spa Bag

-  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-  Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-  Alte accesorii de confort (pag 42-43.(

-  Transport, instalare

Wellis SAMOA merită aleasă în cazul în care aveți spațiul
limitat.

Dimensiunile mai mici nu reduc efectele hidromasajului, cele
47 de duze asigură relaxarea dumneavoastră și a prietenilor.

47
DUZE

95

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

SAMOADimensiune: 2000 × 1900 × 850 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm) 

4 pers

1 pers

900 l

~ 280 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD EELCTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

1 × 1 cp (230V/50Hz)

1 (0,1 kW)

TP600

47

8

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-  Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la  WiFi 

 - Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-  Dezinfectant UV-C 

-  Sistem de masaj pULSAR™ 

-  Sistem de încălzire opțional (3kW)

-  Blower cu aer cald Silent™ 

-  Cromoterapie exclusivă

-  Aromaterapie

-  Player Wipod Multimédia 

-  Cadru WpC 

-  Izolare scandinavă

-  Spa Bag

-  Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-  Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-  Alte accesorii de confort (pag 42-43.(

-  Transport, instalare

Wellis SAMOA merită aleasă în cazul în care aveți spațiul
limitat.

Dimensiunile mai mici nu reduc efectele hidromasajului, cele
47 de duze asigură relaxarea dumneavoastră și a prietenilor.

47
DUZE

95

OZON CULOAREBLOWER



wellis.ro

ibiZADimensiune: 2000 × 1500 × 850 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

2 pers

1 pers

700 l

~ 250 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

1 × 1 cp (230V/50Hz)

1 (0,1 kW)

TP600

36

8

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator 

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

Minipiscina Wellis IBIZA este de 3 persoane și e ideală pentru o
familie care aspiră la o relaxare comodă.

Este destul de spațioasă cu cele 36 duze de masaj, dar totodată
destul de mică pentru a putea fi plasată oriunde.

36
DUZE

97

OZON CULOAREBLOWER
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ibiZADimensiune: 2000 × 1500 × 850 mm

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Încălzitor

-    Sifon de pardoseală

Poliuretan acrilic PU (6,3 mm)

2 pers

1 pers

700 l

~ 250 kg

1 (3kW/230V/50Hz)

¾”

-    Tetieră

- Panou lateral

- Cadru

3

Plastic rezistent la UV cu finiș polizat 

Lambriu din material compozit

RACORD ELECTRIC

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

SISTEM DE MASAJ

1 × 3 cp o viteză (230V/50Hz) 

1 × 1 cp (230V/50Hz)

1 (0,1 kW)

TP600

36

8

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald 

-    Motor circulare apă LAING

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Deviator 

- Aerator 3

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1

2 buc filtre antibacteriale

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie 1 buc corp de iluminat cu 55 LED

OPȚIUNI

-   Aplicație Wellis SMARTphONE™ cu conectare la WiFi  

-   Dezinfectant automat i.S.i.S. 

-   Dezinfectant UV-C 

-   Sistem de masaj pULSAR™ 

-   Sistem de încălzire opțional (3kW)

-   Blower cu aer cald Silent™ 

-   Cromoterapie exclusivă

-   Aromaterapie

-   Player Wipod Multimédia 

-   Cadru WpC 

-   Izolare scandinavă

-   Spa Bag

-   Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

-   Mecanism de ridicare a capacului, mecanism de ridicare a capacului universal

-   Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

-   Transport, instalare

Minipiscina Wellis IBIZA este de 3 persoane și e ideală pentru o
familie care aspiră la o relaxare comodă.

Este destul de spațioasă cu cele 36 duze de masaj, dar totodată
destul de mică pentru a putea fi plasată oriunde.

36
DUZE

97
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ÎNOTUL CONTROLEAZĂ  RESPIRAȚIA.
ÎMPREUNĂ CU FUNCȚIONAREA SISTEMUL RESPIRATOR, 

 MUȘCHII ÎNCEP SĂ LUCREZE CONCOMITENT.
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ÎNOTUL CONTROLEAZĂ  RESPIRAȚIA.
ÎMPREUNĂ CU FUNCȚIONAREA SISTEMUL RESPIRATOR, 

 MUȘCHII ÎNCEP SĂ LUCREZE CONCOMITENT.



wellis.hu SWiMSPa

PROPRIETĂȚI

Acril întărit cu  fibră de sticlă (5mm)

4 pers 

1 pers 

3 pers 

2 pers

7500 l

~ 1100 kg 

3 buc

- Material

-    Loc de șezut în jacuzzi

 -   Șezlong în jacuzzi 

-    Scaune spațiu de înot

-    Loc de masaj în spațiul de înot 

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Sifon de pardoseală

-    Tetieră

- Panou lateral

4

1 stoc din lambriu rezistent la intemperii

RACORD ELECTRIC

2 × 3 faze, 3×25A 230V/400V 50 Hz

SISTEM DE MASAJ

4 × 3 cp 230V/50Hz 

1 × 0,4 cp 230V/50Hz 

2 × 0,5 cp (230V/50Hz) 

2 buc BALBOA

83

16

2

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Pompă de circulație

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Duze contracurent

- Deviator

- Aerator 2

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

2
2 × 2 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

3 buc corp de iluminat cu  55 LED 

40 × 1 (LED)

OPȚIUNI

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

Caracteristicile unice ale minipiscinei MANILA oferă 
antrenamente de fitness care îi obosesc chiar și pe cei care
fac înot de performanță.

După un înot obositor puteți să vă relaxați cu ajutorul
hidromasajului pe șezlong sau pe un loc de șezut în
minipiscină.

MANiLADimensiune: 5800 × 2250 × 1270 mm

83
DUZE

101100

OZON CULOARE
CULOARE  

EXCLUSIVĂ



wellis.hu SWiMSPa

PROPRIETĂȚI

Acril întărit cu  fibră de sticlă (5mm)

4 pers 

1 pers 

3 pers 

2 pers

7500 l

~ 1100 kg 

3 buc

- Material

-    Loc de șezut în jacuzzi

 -   Șezlong în jacuzzi 

-    Scaune spațiu de înot

-    Loc de masaj în spațiul de înot 

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Sifon de pardoseală

-    Tetieră

- Panou lateral

4

1 stoc din lambriu rezistent la intemperii

RACORD ELECTRIC

2 × 3 faze, 3×25A 230V/400V 50 Hz

SISTEM DE MASAJ

4 × 3 cp 230V/50Hz 

1 × 0,4 cp 230V/50Hz 

2 × 0,5 cp (230V/50Hz) 

2 buc BALBOA

83

16

2

1

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Pompă de circulație

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Duze contracurent

- Deviator

- Aerator 2

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

2
2 × 2 buc filtru antibacterial

SOLUȚII DE CONFORT

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

3 buc corp de iluminat cu  55 LED 

40 × 1 (LED)

OPȚIUNI

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

Caracteristicile unice ale minipiscinei MANILA oferă 
antrenamente de fitness care îi obosesc chiar și pe cei care
fac înot de performanță.

După un înot obositor puteți să vă relaxați cu ajutorul
hidromasajului pe șezlong sau pe un loc de șezut în
minipiscină.

MANiLADimensiune: 5800 × 2250 × 1270 mm

83
DUZE

101100

OZON CULOARE
CULOARE  

EXCLUSIVĂ
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Minipiscina PANAMA poate fi folosită ca și o minipiscină uriașă 
pentru hidromasaj sau o piscină mică pentru înot. Dacă doriți să 
faceți exerciții, cu ajutorul duzelor de înaltă performanță aveți 
posibilitatea de a seta puterea fluxului dorit și de a înota împotriva 
curenților.

În cazul în care vreți să vă relaxați, adunați-vă prietenii apropiați, 
deoarece în această minipiscină este destul loc pentru 10 sau mai 
multe persoane. Aproape 100 duze combină cultura antică a 
masajului oriental cu tehnologia modernă a hidromasajului.

Aromaterapia și cromoterapia care fac parte din dotările de bază vă 
vor ajuta să vă relaxați și să vă revigorați.

SWiMSPaSWiMSPa

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Sifon de pardoseală

Acril întărit cu fibră de sticlă (5 mm) 

2 pers

7 pers

3150 l

~ 750 kg 

3 buc

-    Tetieră

- Panou lateral

5

1 stoc din lambriu rezistent la intemperii

RACORD ELECTRIC

3 faze, 3×25A 230V/400V 50Hz optimum 
1 fază, 1×48A 230V/50Hz minimum

SISTEM DE MASAJ

4 × 2,5 cp 230V/50Hz 

1 × 0,4 cp 230V/50Hz  

1 × 0,5 cp (230V/50Hz) 

2 buc BALBOA 

85

18

2

3

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Pompă de circulație

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Duze contracurent

- Deviator

- Aerator 4

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1
2 buc filtru antibacterial 

SOLUȚII DE CONFORT

2 buc corp de iluminat cu  55 LED 

24 × 1 (LED)

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

-    Suport pentru șampanie 1

OPȚIUNI

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

pANAMADimensiune: 3540 × 2300 × 980 mm

85
DUZE

103102

OZON CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ
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Minipiscina PANAMA poate fi folosită ca și o minipiscină uriașă 
pentru hidromasaj sau o piscină mică pentru înot. Dacă doriți să 
faceți exerciții, cu ajutorul duzelor de înaltă performanță aveți 
posibilitatea de a seta puterea fluxului dorit și de a înota împotriva 
curenților.

În cazul în care vreți să vă relaxați, adunați-vă prietenii apropiați, 
deoarece în această minipiscină este destul loc pentru 10 sau mai 
multe persoane. Aproape 100 duze combină cultura antică a 
masajului oriental cu tehnologia modernă a hidromasajului.

Aromaterapia și cromoterapia care fac parte din dotările de bază vă 
vor ajuta să vă relaxați și să vă revigorați.

SWiMSPaSWiMSPa

PROPRIETĂȚI

- Material

- Scaune

-    Șezlonguri

-    Volumul de apă

-    Greutate netă

-    Sifon de pardoseală

Acril întărit cu fibră de sticlă (5 mm) 

2 pers

7 pers

3150 l

~ 750 kg 

3 buc

-    Tetieră

- Panou lateral

5

1 stoc din lambriu rezistent la intemperii

RACORD ELECTRIC

3 faze, 3×25A 230V/400V 50Hz optimum 
1 fază, 1×48A 230V/50Hz minimum

SISTEM DE MASAJ

4 × 2,5 cp 230V/50Hz 

1 × 0,4 cp 230V/50Hz  

1 × 0,5 cp (230V/50Hz) 

2 buc BALBOA 

85

18

2

3

- Motor hidromasaj

- Blower cu aer cald

 -   Pompă de circulație

- Panou de control

-    Număr total duze

- Duze de aer

- Duze contracurent

- Deviator

- Aerator 4

FILTRARE APĂ

- Generator de ozon

- Sistem de filtrare

1
2 buc filtru antibacterial 

SOLUȚII DE CONFORT

2 buc corp de iluminat cu  55 LED 

24 × 1 (LED)

- Cromoterapie

-    Cromoterapie exclusivă

-    Suport pentru șampanie 1

OPȚIUNI

- Spa Bag

- Capac termoizolant, capac termoizolant Xtreme™ 

- Alte accesorii de confort (pag 42-43.)

pANAMADimensiune: 3540 × 2300 × 980 mm

85
DUZE

103102

OZON CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ



wellis.ro

1. Definiți spațiul disponibil, în așa fel încât cada să poate fie mutată.
2. Alegeți forma căzii în concordanță cu spațiul de care dispuneți (dreaptă, asimetrică sau de colț).
3. Alegeți cel mai simpatic model din gama noastră.
4. Selectați sistemul de masaj cel mai adecvat (pag. 36-37).
5. Selectați robinetul care se potrivește cu echipamentele din baia dumneavoastră. 

 

 

 

Efectul apei este extraordinar. În cazul în care doriți ca stresul de zi cu zi să dispară, sau pur și simplu visați la masajul 
mușchilor și articulațiilor dumneavoastră, hidromasajul oferă o baie reconfortantă în condiții naturale.

În țara noastră cultura băii nu este o raritate. Apa, fiind un element, este o sursă a vieții, reprezentând mediul ideal pentru 
corpul uman. Temperatura corespunzătoare stârnește o senzație de plutire. Efectul apei este unic pentru corp și suflet, nici 
un produs chimic sau o altă metodă nu o poate înlocui. Hidromasajul stimulează circulația sângelui prin armonia 
corespunzătoare a apei și a aerului. În timpul îmbăierii temperatura corpului crește, accelerând circulația sângelui, 
tensiunea arterială fiind redusă. Cantitatea de oxigen și substanțele nutritive livrate la celule se multiplică. În plus, porii 
pielii devin dilatate, țesuturile și mușchile se relaxează. Efectele hidromasajului sunt recomandate în cazul problemelor 
reumatice, atenuarea tulburărilor metabolice, prevenirea celulitei și a varicei.

Desigur, hidromasajul este un tratament benefic și în cazul stresului și a oboselii. În apă greutatea corpului scade cu 90%, 
astfel mușchii sunt eliberați de o povară și plutesc în apa curativă. Amestecul apei calde și a aerului creează jetul de apă a 
hidromasajului. Acest jet puternic relaxează mușchii și stimulează producerea de endorfine, analgezicul natural al corpului 
uman.

Hidromasajul oferă însă mult mai mult decât un masaj bun. Apa caldă și plăcută oferă împrospătare spirituală și 
emoțională. Cincizeci de minute petrecute în apă în fiecare dimineață înseamnă un start bun pentru fiecare zi. O baie 
înainte de culcare și garantat veți dormi mai profund. Odată ce l-ați încercat, sigur îl veți folosi în fiecare zi.

 

CĂZI DIN ACRIL
CĂZI CU HIDROMASAJ 

ALEGEREA CĂZII:

DESPRE TERAPIA HIDROMASAJULUI 

CĂZI DIN ACRIL
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1. Definiți spațiul disponibil, în așa fel încât cada să poate fie mutată.
2. Alegeți forma căzii în concordanță cu spațiul de care dispuneți (dreaptă, asimetrică sau de colț).
3. Alegeți cel mai simpatic model din gama noastră.
4. Selectați sistemul de masaj cel mai adecvat (pag. 36-37).
5. Selectați robinetul care se potrivește cu echipamentele din baia dumneavoastră. 

 

 

 

Efectul apei este extraordinar. În cazul în care doriți ca stresul de zi cu zi să dispară, sau pur și simplu visați la masajul 
mușchilor și articulațiilor dumneavoastră, hidromasajul oferă o baie reconfortantă în condiții naturale.

În țara noastră cultura băii nu este o raritate. Apa, fiind un element, este o sursă a vieții, reprezentând mediul ideal pentru 
corpul uman. Temperatura corespunzătoare stârnește o senzație de plutire. Efectul apei este unic pentru corp și suflet, nici 
un produs chimic sau o altă metodă nu o poate înlocui. Hidromasajul stimulează circulația sângelui prin armonia 
corespunzătoare a apei și a aerului. În timpul îmbăierii temperatura corpului crește, accelerând circulația sângelui, 
tensiunea arterială fiind redusă. Cantitatea de oxigen și substanțele nutritive livrate la celule se multiplică. În plus, porii 
pielii devin dilatate, țesuturile și mușchile se relaxează. Efectele hidromasajului sunt recomandate în cazul problemelor 
reumatice, atenuarea tulburărilor metabolice, prevenirea celulitei și a varicei.

Desigur, hidromasajul este un tratament benefic și în cazul stresului și a oboselii. În apă greutatea corpului scade cu 90%, 
astfel mușchii sunt eliberați de o povară și plutesc în apa curativă. Amestecul apei calde și a aerului creează jetul de apă a 
hidromasajului. Acest jet puternic relaxează mușchii și stimulează producerea de endorfine, analgezicul natural al corpului 
uman.

Hidromasajul oferă însă mult mai mult decât un masaj bun. Apa caldă și plăcută oferă împrospătare spirituală și 
emoțională. Cincizeci de minute petrecute în apă în fiecare dimineață înseamnă un start bun pentru fiecare zi. O baie 
înainte de culcare și garantat veți dormi mai profund. Odată ce l-ați încercat, sigur îl veți folosi în fiecare zi.

 

CĂZI DIN ACRIL
CĂZI CU HIDROMASAJ 

ALEGEREA CĂZII:

DESPRE TERAPIA HIDROMASAJULUI 

CĂZI DIN ACRIL
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E-pLUS™ TRĂIȚI EXPERIENȚA UNICĂ A MASAJULUI!   

Sistemul de masaj Wellis E-PLUS™ asigură o adevărată relaxare în timpul băii. Aveți posibilitatea de a regla 
cu ușurință funcțiile hidromasajului, de a alege cromoterapia care se aseamănă cu starea dumneavoastră de 
spirit sau vă puteți bucura de beneficiile culorilor diferite. Sistemul de uscare usucă întregul sistem de 
conducte, prevenind astfel dezvoltarea bacteriilor și a algelor în sistem.

•	computer touch-screen	

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj
cu panou de control digital	 

•	aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură	

•	 afișaj LCD (computer)

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

cu panou de control digital

•	 aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	generator de  ozon

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură

hyDRO™
ECHIPAMENT: 
•	sistem de hidromasaj cu acționare pneumatică	
• aerator

hyDROAiR™
ECHIPAMENT:
•	sistem de hidromasaj și aeromasaj cu acționare pneumatică
•	aerator

E-DRiVE™ TOUCh  UȘOR DE MANEVRAT, UȘOR DE UTILIZAT, UȘOR DE ÎNDRĂGIT! 
Sistemele de masaj din căzile Wellis E-DRIVE™ au fost concepute în așa fel, încât operarea funcțiilor se poate 

realiza cu ușurință. Trebuie doar să vă așezați confortabil în cadă și să selectați funcțiile care vă ajută să vă 

relaxați. Generatoarele de ozon funcționează împreună cu sistemul de curățare a apei, pentru a asigura apa 

cea mai curată pentru a savura o baie în cadă sau minipiscină. Echipamentul opțional constă în montarea 

sistemului pentru menținerea temperaturii apei, cu ajutorul căreia nu trebuie să reumpleți constant cada cu 

apă caldă, totodată economisiți o cantitate semnificativă de apă și bani.

Alegeți sistemul propriu de masaj pentru cada cu hidromasaj! La 
proiectarea sistemelor de masaj Wellis ne-am străduit să vă asigurăm o 
gamă largă de produse, de la cele mai simple, până la cele mai moderne și 
inovative sisteme de hidromasaj. Scopul nostru este de a vă ajuta să 
selectați sistemul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră, care oferă 
confortul vieții de zi cu zi.

Sistemul de masaj ales poate fi montat în orice model de cadă sau 
minipiscină, trebuie doar să vă decideți care este sistemul cel mai adecvat 
pentru obținerea unei experiențe inedite de wellness în căminul 
dumneavoastră.

Opțiuni: cromoterapie exclusivă-12 buc LED montate pe marginea căzii

Opțiuni: menținerea temperaturii apei, cromoterapie exclusivă- 12 buc LED montate pe marginea căzii

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital

•	aerator

•	senzor nivel apă

•	cromoterapie

•	 generator de ozon

•	blocare tastatură	

•	menținerea temperaturii apei

•	sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player 

• cromoterapie exclusivă: 12 buc LED
montate pe marginea căzii	

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital 

•	aerator

•	cromoterapie

• senzor nivel apă

•	generator de ozon

• blocare tastatură	

• menținerea temperaturii apei

• sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player

•	cromoterapie exclusivă: 12 buc LED

montate pe marginea căzii

•	TV LCD 7" cu telecomandă

E-MAX™ TOUCh DESCOPERIȚI DETALIILE UNEI BĂI PERFECTE!  

Sistemele de masaj Wellis E-MAX™ au scopul de a servi clienților o experiență relaxantă. 

Efectele cromoterapiei pot fi simțite cel mai intensiv în aceste modele, deoarece 12 bucăți 

de LED-uri sunt montate pe laterala interioră căzii. Porniți radioul sau conectați CD player-ul 

preferat și porniți masajul pentru a vă destinde.

TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI: ÎN CADA 
DUMNEAVOASTRĂ!

Sistemele de masaj Wellis E-MULTIMEDIA™ conțin toate dotările tuturor sistemelor inferioare, combinând 
toate beneficile lor. Generatorul de ozon purifică apa, cromoterapia asigură buna dispoziție, sistemele de 
hidromasaj și aeromasaj revigorează corpul dumnevoastră. Iubitorii de lux au ocazia de a viziona filmul lor 
preferat în cadă, deoarece acest sistem are și un TV LCD.

SISTEME DE MASAJ WELLIS

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE PNEUMATICĂ

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE ELECTRONICĂ

CĂZI DIN ACRIL

E-MULTiMEDiA™ TOUCh 
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USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE
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USCARE CULOARE

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI
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E-pLUS™ TRĂIȚI EXPERIENȚA UNICĂ A MASAJULUI!   

Sistemul de masaj Wellis E-PLUS™ asigură o adevărată relaxare în timpul băii. Aveți posibilitatea de a regla 
cu ușurință funcțiile hidromasajului, de a alege cromoterapia care se aseamănă cu starea dumneavoastră de 
spirit sau vă puteți bucura de beneficiile culorilor diferite. Sistemul de uscare usucă întregul sistem de 
conducte, prevenind astfel dezvoltarea bacteriilor și a algelor în sistem.

•	computer touch-screen	

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj
cu panou de control digital	 

•	aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură	

•	 afișaj LCD (computer)

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

cu panou de control digital

•	 aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	generator de  ozon

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură

hyDRO™
ECHIPAMENT: 
•	sistem de hidromasaj cu acționare pneumatică	
• aerator

hyDROAiR™
ECHIPAMENT:
•	sistem de hidromasaj și aeromasaj cu acționare pneumatică
•	aerator

E-DRiVE™ TOUCh  UȘOR DE MANEVRAT, UȘOR DE UTILIZAT, UȘOR DE ÎNDRĂGIT! 
Sistemele de masaj din căzile Wellis E-DRIVE™ au fost concepute în așa fel, încât operarea funcțiilor se poate 

realiza cu ușurință. Trebuie doar să vă așezați confortabil în cadă și să selectați funcțiile care vă ajută să vă 

relaxați. Generatoarele de ozon funcționează împreună cu sistemul de curățare a apei, pentru a asigura apa 

cea mai curată pentru a savura o baie în cadă sau minipiscină. Echipamentul opțional constă în montarea 

sistemului pentru menținerea temperaturii apei, cu ajutorul căreia nu trebuie să reumpleți constant cada cu 

apă caldă, totodată economisiți o cantitate semnificativă de apă și bani.

Alegeți sistemul propriu de masaj pentru cada cu hidromasaj! La 
proiectarea sistemelor de masaj Wellis ne-am străduit să vă asigurăm o 
gamă largă de produse, de la cele mai simple, până la cele mai moderne și 
inovative sisteme de hidromasaj. Scopul nostru este de a vă ajuta să 
selectați sistemul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră, care oferă 
confortul vieții de zi cu zi.

Sistemul de masaj ales poate fi montat în orice model de cadă sau 
minipiscină, trebuie doar să vă decideți care este sistemul cel mai adecvat 
pentru obținerea unei experiențe inedite de wellness în căminul 
dumneavoastră.

Opțiuni: cromoterapie exclusivă-12 buc LED montate pe marginea căzii

Opțiuni: menținerea temperaturii apei, cromoterapie exclusivă- 12 buc LED montate pe marginea căzii

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital

•	aerator

•	senzor nivel apă

•	cromoterapie

•	 generator de ozon

•	blocare tastatură	

•	menținerea temperaturii apei

•	sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player 

• cromoterapie exclusivă: 12 buc LED
montate pe marginea căzii	

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital 

•	aerator

•	cromoterapie

• senzor nivel apă

•	generator de ozon

• blocare tastatură	

• menținerea temperaturii apei

• sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player

•	cromoterapie exclusivă: 12 buc LED

montate pe marginea căzii

•	TV LCD 7" cu telecomandă

E-MAX™ TOUCh DESCOPERIȚI DETALIILE UNEI BĂI PERFECTE!  

Sistemele de masaj Wellis E-MAX™ au scopul de a servi clienților o experiență relaxantă. 

Efectele cromoterapiei pot fi simțite cel mai intensiv în aceste modele, deoarece 12 bucăți 

de LED-uri sunt montate pe laterala interioră căzii. Porniți radioul sau conectați CD player-ul 

preferat și porniți masajul pentru a vă destinde.

TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI: ÎN CADA 
DUMNEAVOASTRĂ!

Sistemele de masaj Wellis E-MULTIMEDIA™ conțin toate dotările tuturor sistemelor inferioare, combinând 
toate beneficile lor. Generatorul de ozon purifică apa, cromoterapia asigură buna dispoziție, sistemele de 
hidromasaj și aeromasaj revigorează corpul dumnevoastră. Iubitorii de lux au ocazia de a viziona filmul lor 
preferat în cadă, deoarece acest sistem are și un TV LCD.

SISTEME DE MASAJ WELLIS

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE PNEUMATICĂ

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE ELECTRONICĂ

CĂZI DIN ACRIL

E-MULTiMEDiA™ TOUCh 
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CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

OZON

USCARE CULOARE

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI



wellis.ro CĂZI DIN ACRIL

SISTEM DE MASAJ 
PENTRU SPATE 
WELLIS V-CONCEPT™ 

 

Esența sistemului de masaj pentru spate 
conceput de terapeuți și ingineri constă în 
dimensionarea și amplasarea duzelor. În 
general apa din duze se pulverizează direct pe 
coloana vertebrală, în timp ce duzele Wellis V-
concept sunt de o dimensiune mai mică și 
datorită poziționării lor, apa pulverizată 
masează mușchii de lângă coloană, astfel 
utilizatorii au parte de un masaj revigorant și 
eficient.

DUZĂ 
WELLIS SLIM
Duza nouă WELLIS SLIM, se află la 1,5 mm 
din baza căzii , asigurând îmbăierea plăcută.
Datorită designului unic, căzile cu sistemele 
integrate de hidromasaj sunt remarcabile și 
din perspectiva confortului. 

DUZE DE MASAJ NOI 
WELLIS PENTRU CĂZI

Duză WELLIS SLIM și duză de admisie

Sistem de masaj pentru spate WELLIS V-concept™ 

Model dreapta

Model stânga

PERETE

PERETE

Model dreapta Model stânga

PERETE

PERETE

PERETE

PERETE

PERETE

PERETE PERETE

PERETE1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

OPȚIUNI DE PLASARE
Puteți opta pentru panouri frontale și laterale. Variațiile de montaj sunt prezentate în figurile de maj jos: 

CĂZI: PANOURI FRONTALE ȘI LATERALE

PANOURI FRONTALE ȘI LATERALE AQUAWOOD™
Panourile frontale și laterale AQUAwood de 2 mm sunt accesoriile perfecte pentru căzile drepte. Panourile sunt disponibile în culorile arțar și wenge. 

Pot fi montate pe orice cadă simplă sau dreaptă cu sau fără sistem de masaj.

CĂZI DREPTE CĂZI 
ASIMETRICE
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Culorile evocă o atmosferă specială și emoții puternice în noi, având un impact pozitiv asupra 
corpului și a stării noastre mentale. Cromoterapia este bazată pe trei culori diferite: verde, albastru 
și roșu. Culorile pot fi reglate să se atenueze ușor, iar prin simpla apăsare pe buton puteți alege 
culoarea preferată sau cea mai benefică pentru starea dumneavoastră.

CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ 

Cromoterapie exclusivă: iluminare subacvatică, 12 bucăți de LED montate pe lateralele interioare 
ale căzii.

În sistemele de masaj E-Max™  și E-Multimedia™  cromoterapia exclusivă este un echipament 
standard. În sistemele de masaj E-Plus™  și E-Drive™  cromoterapia exclusivă este un echipament 
opțional.

CROMOTERAPIE 
WELLISCOLOR™ 

CĂZI DIN ACRIL

111

CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ
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ÎNVELIȘURI NANO
Învelișurile nano sunt alcătuite din nano-particule invizibile. În timpul tratamentului
aceste particule mici se aranjează inteligent pe suprafața tratată. O parte din
componente formează o legătură chimică cu suprafața tratată, iar cealaltă parte cu
aerul. Astfel suprafața tratată va avea caracteristicile menționate mai sus. Particulele se
auto-organizează într-o suprafață subțire, de sticlă, ce conferă protecție împotriva
efectelor provenite din mediu. Exemplul nostru este natura. Floarea de lotus
întruchipeză simbolul purității, deoarece nici o urmă de umiditate sau contaminare nu
rămâne pe petalele ei. “Efectul lotus” este rezultatul suprafeței hidrofobe.

STRĂLUCIRE NATURALĂ 

Datorită dimensiunilor mici ale nano-particulelor suprafața nu
suferă nici o schimbare, se vede doar strălucirea dorită.

Nanotehnologia împiedică depunerea de calcar pe suprafețele din 
sticlă și ceramică. Contribuie la o suprafață curată, strălucitoare, fără 
utilizarea substanțelor chimice. Economisiți bani, timp și energie. 
Învelișul nano utilizat nu provoacă iritații ale pielii. Specialiștii sunt de 
părere că această tehnologie conferă durabilitate echipamentelor 
sanitare.

Suprafețele tratate cu nanotehnologie creează “efectul lotus” și își 
mențin forma excepțională ani de zile având proprietăți speciale.

Această opțiune este valabilă pentru toate produsele încorporate cu 
masaj și hidromasaj

În procesul tratamentelor de suprafață cu nanotehnologie 
microorganismele (virusuri, bacterii, bacteriofagi etc) nu se pot lipi și sunt
înlăturate la fel de ușor ca și uleiul ars sau vopselele utilizate pentru
graffitti. Tratamentele cu nanotehnologie pot fi efectuate rapid și 
garantează o curățenie durabilă.

Dețineți și dumneavoastră o baie care se auto-igienizează!

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ CU
NANOTEHNOLOGIE

CĂZI DIN ACRIL

nera Maxi încorporat

113
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oxygEN THERaPY™ 
M I C R O S I L K

OXYGEN THERAPY™ PENTRU O FRUMUSEȚE VEȘNICĂ  
•	 Miliarde de microbule bogate în oxigen înconjoară trupul.
•	 Hidratează și curăță în același timp.
•	 Microbulele pătrund adânc în pori și prin urmare curăță pielea.
•	 Hidratează și revigorează pielea.
•	 Reduce ridurile.

BAIA BOGATĂ ÎN OXIGEN ESTE BINEFĂCĂTOARE PENTRU SĂNĂTATE
•	 Nivelul de oxigen din apă crește cu 70%.
•	 Stimulează producerea de colagen.

EFECTELE POZITIVE ALE IONILOR NEGATIVE
•	 Crește nivelul de serotonin.
•	 Neutralizează radicalele libere.
•	 Calmează trupul și mintea.

neRa neRa MaxI MILan

Alegeți ca opțiune sistemul nou  OXYGEn THERaPY™  în cada dumneavoastră Wellis!

CĂZI DIN ACRIL

BAIE ZILNICĂ TIMP DE 
20 DE MINUTE
PENTRU O FRUMUSEȚE VEȘNICĂ

MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ crește niveelul de 
oxigen al apei cu 70%.  Microbulele pătrund adânc în 
pori și prin urmare curăță pielea,  hidratează și 
revigorează pielea, reduc ridurile și petele.
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LIZZI HydroAir™ cu set robinet RUSSO și tetieră
Volumul de apă		•		150	cm:	165	litri		•	160	cm:	195	litri	•		170	cm:	225	litri

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze
Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare), 
acționare pneumatică
reglaj intensitate masaj

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

  DUZE

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

LIZZI Hydro™ cu tetieră

LIZZI 160/170 cadă din acril, cu ventil, preaplin și tetieră

Lizzi

700

70 330

63
0

75
0

1 000 / 1 100 / 1 200

45
0

40
0

1 280 / 1 380 / 1 480
37

5

1 500 / 1 600 / 1 700

Set robinet recomandat: RUSSO 

CĂZI DIN ACRIL

20

20
DUZE

12
DUZE

20

20
DUZE

20
DUZE
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USCARE CULOARE OZONDUZE

USCARE CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

MENȚINEREA
TEMPERATURII
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LIZZI HydroAir™ cu set robinet RUSSO și tetieră
Volumul de apă		•		150	cm:	165	litri		•	160	cm:	195	litri	•		170	cm:	225	litri
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VITALIA 160/170 set cadă din acril cu tetieră
Volumul de apă: 160 cm: 195 litri - 170 cm: 225 litri

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon pernă

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze
Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral) 
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare) 
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)

   DUZE 
cromoterapie
  sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive ™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni:menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

VITALIA 160/170 HydroAir ™ cu set robinet CUBIC SLIM

VITALIA 160/170 cadă din acril cu ventil și preaplin

Vitalia
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Set robinet recomandat: CUBIC SLIM
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                                                                                                  DUZE USCARE CULOARE OZON
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wellis.ro

VITALIA 160/170 set cadă din acril  
Volumul de apă: 160 cm: 195 litri - 170 cm: 225 litri

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon pernă

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze
Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral) 
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare) 
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)

   DUZE 
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive ™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni:menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

VITALIA 160/170 HydroAir ™ cu set robinet CUBIC SLIM

VITALIA 160/170 cadă din acril cu ventil și preaplin

Vitalia

63
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Set robinet recomandat: CUBIC SLIM
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile integrate

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
sistem hidromasaj V-Concept cu 2x6 duze Mikro
(masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii 

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

TITANO 180/190 E-Drive™ TOUCH™

TITANO 180/190 cadă din acril cu ventil și preaplin

Set robinet recomandat: CUBIC EXTRA

TITANO 180/190 cadă din acril cu panou frontal și lateral cadă, set robinet CUBIC EXTRA 
volumul de apă: 180 cm: 255 litri - 190 cm: 290 litri

TiTANO
CĂZI DIN ACRIL

26

26

26
DUZE

26
DUZE

26
DUZE

16
DUZE

121120
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APEI
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile integrate

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
sistem hidromasaj V-Concept cu 2x6 duze Mikro
(masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii 

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

TITANO 180/190 E-Drive™ TOUCH™

TITANO 180/190 cadă din acril cu ventil și preaplin

Set robinet recomandat: CUBIC EXTRA

TITANO 180/190 cadă din acril cu panou frontal și lateral cadă, set robinet CUBIC EXTRA 
volumul de apă: 180 cm: 255 litri - 190 cm: 290 litri

TiTANO
CĂZI DIN ACRIL

26

26

26
DUZE

26
DUZE

26
DUZE

16
DUZE
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate) 
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player 
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1600 × 1050 × 630 mm 

PALMA cadă din acril cu ventil, preaplin și tetieră

PALMA Hydro™ cu tetieră

PALMA E-Multimedia™ TOUCH cu tetieră

Set robinet recomandat: RETRO 

PALMA Hydro™ + set robinet RETRO 
Volumul de apă : pALMA 160: 285 litri

pALMA
CĂZI DIN ACRIL

20

20
DUZE

20
DUZE

20
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DUZE
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Model dreaptaModel stânga
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MENȚINEREA 
TEMPERATURII 
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate) 
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player 
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1600 × 1050 × 630 mm 

PALMA cadă din acril cu ventil, preaplin și tetieră

PALMA Hydro™ cu tetieră

PALMA E-Multimedia™ TOUCH cu tetieră

Set robinet recomandat: RETRO 

PALMA Hydro™ + set robinet RETRO 
Volumul de apă : pALMA 160: 285 litri

pALMA
CĂZI DIN ACRIL

20

20
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20
DUZE

20
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DUZE
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DUZE

Model dreaptaModel stânga
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate) 
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

- 

  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1500 × 1050 × 630 mm
1600 × 1050 × 630 mm

SEPIA cadă de acril cu ventil, preaplin, tetieră și 
set robinet CUBIC SLIM

SEPIA Hydro™ Cu set robinet CUBIC SLIM, 
tetieră

SEPIA set cadă din acril cu tetieră, set robinet CUBIC SLIM 
Volumul de apă:		SEPIA	150:	240	litri			•			SEPIA	160:	280	litri

Set robinet recomandat: CUBIC SLIM

SEpiA
CĂZI DIN ACRIL
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DUZE
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate) 
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

- 

  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1500 × 1050 × 630 mm
1600 × 1050 × 630 mm

SEPIA cadă de acril cu ventil, preaplin, tetieră și 
set robinet CUBIC SLIM

SEPIA Hydro™ Cu set robinet CUBIC SLIM, 
tetieră

SEPIA set cadă din acril cu tetieră, set robinet CUBIC SLIM 
Volumul de apă:		SEPIA	150:	240	litri			•			SEPIA	160:	280	litri

Set robinet recomandat: CUBIC SLIM

SEpiA
CĂZI DIN ACRIL
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6+6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

SCALA E-Plus™

SCALA cadă din acril cu ventil și preaplin

75
0/8

00 1 150 / 1 200

SCALA Hydro™ + set robinet RETRO și tetieră 
Volumul de apă:		SCALA	140:	285	litri		•		SCALA	150:	375	litri

Set robinet recomandat: RETRO 

SCALA
CĂZI DIN ACRIL

24

24
DUZE

16
DUZE

24

24
DUZE

24
DUZE
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu POLI-MAX
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6+6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

SCALA E-Plus™

SCALA cadă din acril cu ventil și preaplin

75
0/8

00 1 150 / 1 200

SCALA Hydro™ + set robinet RETRO și tetieră 
Volumul de apă:		SCALA	140:	285	litri		•		SCALA	150:	375	litri

Set robinet recomandat: RETRO 
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 TEMPERATURII 

APEI



wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu Poli-Max
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon 
Opțiuni: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6+6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

MILLE cadă din acril cu ventil și preaplin

MILLE E-Drive™ TOUCH

MILLE E-Drive™
Volumul de apă: MiLLE 140: 265 litri  ·  MiLLE 150: 355 litri

Set robinet recomandat: RETRO 

MiLLE
CĂZI DIN ACRIL
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 4 mm
întărit cu Poli-Max
Cadou: set piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril
piciorușe reglabile integrate
panou frontal cadă + 1 panou lateral
ventil, preaplin + sifon 
Opțiuni: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6+6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 8 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

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

MILLE cadă din acril cu ventil și preaplin

MILLE E-Drive™ TOUCH

MILLE E-Drive™
Volumul de apă: MiLLE 140: 265 litri  ·  MiLLE 150: 355 litri

Set robinet recomandat: RETRO 
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou de sticlă de siguranță
2 buc de perne pliabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou de sticlă de siguranță
2 buc de perne pliabile
panou frontal cadă cu suport pentru gel de duș
ventil, preaplin + sifon
Opțiuni: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ 

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 5 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 12 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a comecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1550 × 1550 × 640  mm

MILAN set de cadă din acril cu set robinet STILE

MILAN E-Drive™ TOUCH cu set robinet STILE Milan
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MILAN HydroAir™ cu set robinet 
STILE Volumul de apă: 330 litri

Se poate achiziționa cu duze adâncite.

Set robinet recomandat: STILE

MiLAN
CĂZI DIN ACRIL

23

23
DUZE

23
DUZE

23

23
DUZE

11
DUZE

Micro

Silk
® 

o
X

Y
G

eN
 T

H
eRAPY™

Milan

2 164

1 5
30

1 530

70
0

900

630

33
0

80
0

1200

1530

30
0

500

60
0

64
0 42

0

26
0

17
0

150

131130

DUZE

DUZE

USCARE CULOARE

USCARE CULOARE OZON

USCARE CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

OZON

USCARE CULOARE
CULOARE

 EXCLUSIVĂ

OZON
MENȚINEREA

 TEMPERATURII 
APEI

MENȚINEREA
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou de sticlă de siguranță
2 buc de perne pliabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou de sticlă de siguranță
2 buc de perne pliabile
panou frontal cadă cu suport pentru gel de duș
ventil, preaplin + sifon
Opțiuni: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ 

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 5 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 12 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a comecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1550 × 1550 × 640  mm

MILAN set de cadă din acril cu set robinet STILE

MILAN E-Drive™ TOUCH cu set robinet STILE Milan

2 164
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MILAN HydroAir™ cu set robinet 
STILE Volumul de apă: 330 litri

Se poate achiziționa cu duze adâncite.

Set robinet recomandat: STILE
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
2 buc de perne pliabile
suport metalic de susținere cromată
model stânga sau dreapta

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
2 buc de perne pliabile
suport metalic de susținere
panou frontal cadă cu suport pentru gel de duș și suport prosoape
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 2x6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 13 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1800 × 1300 × 620 mm

DUBLO set cadă din acril cu set robinet LEILA

DUBLO E-Drive™ TOUCH cu set robinet LEILA
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DUBLO e-Plus™ cu set robinet LEILA 
Volumul de apă: 330 litri

Se poate achiziționa cu duze adâncite.

Set robinet recomandat: LEILA
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
2 buc de perne pliabile
suport metalic de susținere cromată
model stânga sau dreapta

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
2 buc de perne pliabile
suport metalic de susținere
panou frontal cadă cu suport pentru gel de duș și suport prosoape
ventil, preaplin + sifon

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 2x6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare  

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 13 duze

E-Plus™
panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1800 × 1300 × 620 mm

DUBLO set cadă din acril cu set robinet LEILA

DUBLO E-Drive™ TOUCH cu set robinet LEILA
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DUBLO e-Plus™ cu set robinet LEILA 
Volumul de apă: 330 litri

Se poate achiziționa cu duze adâncite.

Set robinet recomandat: LEILA
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wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou frontal cadă + panou lateral
ventil, preaplin + sifon
cadru decorativ din acril
Opțiuni: MicroSilk® OXIGEN THERAPY™ 

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1850 × 900 × 720 mm

NERA cadă din acril cu ventil și preaplin

NERA set cadă din acril cu set robinet CUBIC SLIM și tetieră

NERA E-Plus™ cu set robnet CUBIC SLIM și tetieră

NERA cadă din acril cu set robinet CUBIC SLIM și tetieră 
Volumul de apă: 285 litri

Set robinet recomandat: CUBIC SLIM sau CUBIC EXTRA
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panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii



wellis.ro

Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou frontal cadă + panou lateral
ventil, preaplin + sifon
cadru decorativ din acril
Opțiuni: MicroSilk® OXIGEN THERAPY™ 

Hydro™
set cadă din acril
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 10 duze

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1850 × 900 × 720 mm

NERA cadă din acril cu ventil și preaplin

NERA set cadă din acril cu set robinet CUBIC SLIM și tetieră

NERA E-Plus™ cu set robnet CUBIC SLIM și tetieră

NERA cadă din acril cu set robinet CUBIC SLIM și tetieră 
Volumul de apă: 285 litri

Set robinet recomandat: CUBIC SLIM sau CUBIC EXTRA
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panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii
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Cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril de 5 mm
întărit cu POLI-MAX
suport metalic cu piciorușe reglabile
panou frontal cadă + panou lateral
ventil, preaplin + sifon
cadru decorativ din acril
Opțiuni: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™
set cadă din acril
2 buc de motoare hidraulice
suport metalic cu piciorușe reglabile
sistem hidromasaj V-Concept cu 6 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 4 duze Midi (masaj lateral)
sistem hidromasaj cu 3 duze Mikro (masaj spate)
sistem hidromasaj cu 2x2 duze Midi (masaj picioare)
acționare pneumatică
reglaj intensitate masare

HydroAir™
cadă Hydro
sistem aeromasaj cu 2x10 duze

E-Plus™

E-Drive™ TOUCH
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: menținerea temperaturii apei,
cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii  

E-Max™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii

E-Multimedia™
panou de control digital
ecran LCD
generator de ozon
cromoterapie
cromoterapie exclusivă
sistem de uscare
menținerea temperaturii apei
radio FM și posibilitatea de a conecta CD player
blocarea tastaturii
TV LCD 7"cu telecomandă

1850 × 1500 × 720 mm

NERA MAXI set cadă din acril cu 2 buc tetiere

NERA MAXI E-Multimedia™ TOUCH 
cu 2 buc tetiere

1050

12
00

NERA MAXI Hydro™ cu set robinet CUBIC SLIM , model încastrat și 2 buc tetiere 
Volumul de apă: 680 litri

Set robinet recomandat: CUBIC SLIM sau CUBIC EXTRA

SLIM

NERA MAXi

CĂZI DIN ACRIL
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EXTRA

DUZE

DUZE

USCARE CULOARE

USCARE CULOARE OZON

USCARE CULOARE
CULOARE

 EXCLUSIVĂ

OZON

USCARE CULOARE
CULOARE 

EXCLUSIVĂ

OZON
MENȚINEREA

 TEMPERATURII
APEI

MENȚINEREA
 TEMPERATURII

APEI

panou de control (touch screen)
cromoterapie
sistem de uscare
blocarea tastaturii
Opțiuni: cromoterapie exclusivă: 12 buc LED montate pe marginea căzii
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TINY 170 cadă din acril cu ventil și preaplin

Tini

1 400 / 1 500 / 1 700

70
0 50 90

230

42
0

950 / 1 050 / 1 250

50

35
0

40
0 40

140 × 70 × 63 cm
150 × 70 × 63 cm
170 × 70 × 63 cm

TiNy
pANORAMA ARC

pANORAMA LiNEA
Cadă din acril
corp cadă din acril de 4mm 
întărit cu spumă poliuretanică 
suport metalic piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril
suport metalic piciorușe reglabile
panou frontal+lateral
ventil, preaplin +sifon

CĂZI DIN ACRIL 

1500 × 1500 × 1500 mm 
1500 × 1500 mm pentru cadă SCALA*

cadru din aluminiu lustruit
ușă din sticlă securizată de 8 mm
sticlă securizată de 6 mm
ușă glisantă dublă

*pe marginea căzii nu poate fi nici un obiect 
sau robinet.

1690 × 750 × 1500 mm 
1700 × 750 mm pentru cadă dreaptă*

cadru din aluminiu lustruit
ușă din sticlă securizată de 8 mm
sticlă securizată de 6 mm
1 ușă glisantă

* pe marginea căzii nu poate fi nici un obiect 
sau robinet.

PARAVANE DE CADĂ

Set robinet recomandat: STILE

141140



wellis.ro

TINY 170 cadă din acril cu ventil și preaplin

Tini

1 400 / 1 500 / 1 700

70
0 50 90

230

42
0

950 / 1 050 / 1 250

50

35
0

40
0 40

140 × 70 × 63 cm
150 × 70 × 63 cm
170 × 70 × 63 cm

TiNy
pANORAMA ARC

pANORAMA LiNEA
Cadă din acril
corp cadă din acril de 4mm 
întărit cu spumă poliuretanică 
suport metalic piciorușe reglabile

Set cadă din acril
corp cadă din acril
suport metalic piciorușe reglabile
panou frontal+lateral
ventil, preaplin +sifon

CĂZI DIN ACRIL 

1500 × 1500 × 1500 mm 
1500 × 1500 mm pentru cadă SCALA*

cadru din aluminiu lustruit
ușă din sticlă securizată de 8 mm
sticlă securizată de 6 mm
ușă glisantă dublă

*pe marginea căzii nu poate fi nici un obiect 
sau robinet.

1690 × 750 × 1500 mm 
1700 × 750 mm pentru cadă dreaptă*

cadru din aluminiu lustruit
ușă din sticlă securizată de 8 mm
sticlă securizată de 6 mm
1 ușă glisantă

* pe marginea căzii nu poate fi nici un obiect 
sau robinet.

PARAVANE DE CADĂ

Set robinet recomandat: STILE

141140



wellis.ro

STiLE

CiRCO RUSSO

SLIM

CUbiC EXTRA -  SLiM 
EXTRA

SETURI ROBINET

RETROLEiLA

BATERIE MARILYN  BATERIE STATIVĂ DUOBATERIE STATIVĂ MONO  

Ultimul pas în alegerea căzii constă în selectarea setului de robinet. Este foarte important să alegeți setul 
care se potrivește cel mai bine în baia dumneavoastră. Gama noastră oferă șase seturi de robinet: cu 
forme pătrățoase sau rotunjite, clasice sau moderne, ca să vă asigurăm că o să găsiți varianta ideală. 
Seturile de robinet se pot comanda la oricare dintre căzile noastre.

SETURI ROBINET

151150
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CABINE DE DUȘ 
CABINE DE ABURI

SMC este o placă din poliester cu textură netedă, întărită cu o fibră de sticlă specială. 
Forma sa finală este obținută prin polimerizare la înaltă presiune și temperatură ridicată.

Acest proces de fabricație este deja bine cunoscut în industria aerospațială și inginerie 
mecanică. În fabricarea echipamentelor de baie, acest proces a fost descoperit de curând, 
iar inginerii au început să perceapă beneficiile față de materialele prime și tehnologiile 
utilizate anterior. Calitatea ei este durabilă datorită întăririi fibrelor impregnate și 
cântărește jumătate cât plăcile de marmură turnate cu caracteristici similare. Panoul 
inferior consolidează structura cuvei de duș în așa fel încât greutatea ei crește puțin.

Materialul moale permite termoformarea excelentă, astfel colțurile ascuțite a cuvelor de 
duș SMC sunt mai estetice decât cuvele de duș din acril.

Cuva de duș fabricată din materialul SMC este rezistentă la impact, compresiune, 
încovoiere, substanțe chimice. Nu se crapă ușor, stabilitatea ei termică este de neegalat, 
are o bună capacitate de izolare termică, este ușor de curățat și bineînțeles este rezistentă 
la apă.

CUVE DE DUȘ WELLIS
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GEMiNi CASSiNi
cabină de duș: 
900 × 900 × 1850 mm

cuvă de duș: 
900 × 900 × 40 mm 
900 × 900 × 150 mm

CABINĂ DE DUȘ GEMINI 
Cadru din aluminiu lustruit
Geamuri laterale: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Uși: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Uși glisante cu deschidere în două direcții
Ușile se pot rabata, astfel se curăță mai ușor
Închidere cu magnet
Mânere de ușă din aluminiu

 CUVĂ DE DUȘ GEMINI 
Cuvă de duș SMC ( pag. 153)
Capac ventil cromat
Sifon

În cazul cuvelor de duș joase este nevoie de pregătiri preliminare de montaj 
a sifonului.
Pentru detalii contactați agentul de vânzări.

CABINĂ DE DUȘ CASSINI
Cadru din aluminiu
Geamuri laterale: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Ușă glisantă din sticlă transparentă securizată de 6 mm
Direcția de deschidere a ușii poate fi modificată
Ușa se poate rabata, astfel se poate curăța mai ușor
Mânere de ușă din aluminiu

 CUVĂ DE DUȘ CASSINI 
Cuvă de duș SMC ( pag. 153)
Capac ventil cromat
Sifon

În cazul cuvelor de duș joase este nevoie de pregătiri preliminare de montaj 
a sifonului.
Pentru detalii contactați agentul de vânzări.

CABINE DE DUȘ

GEMiNi cuvă de duș joasă

GEMiNi cuvă de duș înaltă

cabină de duș:
900 × 900 × 1850 mm

cuvă de duș:
900 × 900 × 40 mm 
900 × 900 × 150 mm

CASSiNi cuvă de duș înaltă  
radius: 500 mm

CASSiNi cuvă de duș joasă 
radius: 500 mm

155154
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eNZO STÂNGAeNZO DREAPTA

ENZO
cabină de duș:
800 × 1200 × 1850 mm

cuvă de duș:
800 × 1200 × 40 mm

ViGO
cabină de duș:
900 × 900 × 1850 mm

cuvă de duș:
900 × 900 × 40 mm 
900 × 900 × 150 mm

CABINĂ DE DUȘ VIGO 
Cadru din aluminiu lustruit
Geamuri laterale: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Ușă: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Role design
Ușă glisantă cu deschidere într-o direcție (direcția nu se poate modifica)
Închidere cu magnet
Mânere de ușă din aluminiu

 CUVĂ DE DUȘ VIGO 
Cuvă de duș SMC ( pag. 153)
Capac ventil cromat
Sifon

În cazul cuvelor de duș joase este nevoie de pregătiri preliminare de montaj a 
sifonului.
Pentru detalii contactați agentul de vânzări.

CABINĂ DE DUȘ ENZO 
Cadru din aluminiu lustruit
Geamuri laterale: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Uși: sticlă transparentă securizată de 6 mm
Role design
Mânere de ușă din aluminiu
Model dreapta-stânga

 CUVĂ DE DUȘ ENZO 
Cuvă de duș SMC ( pag. 153)
Capac ventil cromat
Sifon

În cazul cuvelor de duș joase este nevoie de pregătiri preliminare de montaj a 
sifonului.
Pentru detalii contactați agentul de vânzări.

CABINE DE DUȘ

ENZO cuvă de duș joasăViGO cuvă de duș înaltă 

radius: 500 mm

ViGO cuvă de duș joasă 
radius: 500 mm

157156
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Cabină de duș și cuvă de duș cu panou lateral din acril  

Dimensiune: 900 × 900 × 2145 mm

Dimensiunea cuvei de duș: 900 × 900 × 187 mm

MObiLi

Port săpun Cap de duș Bară de duș

Cabină de duș cu panou inferior din acril complet, cuvă 
de duș înaltă, pompă integrată SFA Sanibroy

Dimensiune: 900 × 900 × 2145 mm

Dimensiunea cuvei de duș: 900 × 900 × 275 mm

MObiLi    MAX

Cap de duș

Port săpunBară de duș

Panou frontal detașabil Roți suplimentare

Pompă

CABINĂ DE DUȘ MOBILI CU PANOU LATERAL DIN ACRIL
Cabină de duș dreptunghiulară de calitate superioară, cu uși glisante ușor de manevrat.
Profile din aluminiu sau cromate. Sticlă transparentă securizată de 6 mm.
Închiderea ușilor glisante este ajutată de o bandă magnetică.
Mânere cromate.
Uși rabatabile.
Panou lateral din poliuretan acrilic ranforsat sanitar ABS de 5 mm.
Echipare: bară de duș cromată cu port săpun, furtun de duș pătrat (1,5 m), cap de duș.

CABINĂ DE DUȘ CU PANOU INFERIOR DIN ACRIL COMPLET 
Cabină de duș: cabină de duș dreptunghiulară de calitate superioară, cu uși
glisante ușoare de manevrat.
Profiluri din aluminiu și crom lustruit. 
Sticlă transparentă securizată de 6 mm.
Închiderea ușilor glisante este ajutată de o bandă magnetică.
Mânere cromate. Uși rabatabile.
Panou inferior: poliuretan acrilic ranforsat sanitar ABS de 5 mm.
Echipat: bară de duș cromată cu port săpun, furtun de duș pătrat (1,5 m), cap de 
duș.

CUVĂ DE DUȘ MOBILI
Cuvă de duș: poliuretan acrilic ranforsat sanitar ABS de 5 mm.
Piciorușele cuvei de duș sunt atașate de un cadru
metalic ranforsat. Roți suplimentare și o manetă ajută la
poziționarea cabinei gata asamblate. 
Capac ventil cromat, suprafață anti-alunecare. 
Diametru sifon de pardoseală: Ø 50 mm.

CUVĂ DE DUȘ MOBILI MAX
Cuvă de duș: poliuretan acrilic ranforsat sanitar ABS de 5 mm.
Cuvă de duș înaltă cu pompă integrată Sanilife din gama firmei SFA-
Sanibroy. Piciorușele cuvei de duș sunt atașate de un cadru metalic 
ranforsat. Roți suplimentare și o manetă ajută la asamblarea cuvei în 
poziția sa finală. Panoul frontal al cuvei de duș este detașabil, astfel 
accesul la sifonul de pardoseală și pompă este mai rapid și ușor. 
Capac ventil cromat, suprafață anti-alunecare. 
Diametru sifon de pardoseală: Ø 50 mm.

CABINE DE DUȘ

159158
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ranforsat. Roți suplimentare și o manetă ajută la asamblarea cuvei în 
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TRATAMENTUL CU ABURI STIMULEAZĂ SISTEMUL CARDIOVASULAR
În timpul unui tratament de 15-20 de minute pulsul crește de la 75 la 100-110. Acest lucru stimulează doar circulația sângelui, 
tensiunea arterială nu crește, deoarece capilarele pielii se dilată de la căldură și organismul primește o cantitate mai mare de sânge.
Capilarele dilatate permit fluxului de sânge de a furniza o cantitate mare de substanțe nutritive pentru piele și ca uleiurile 
transportate de sânge să se absoarbă într-o măsură mai mare. Spre deosebire de sauna uscată, baia cu aburi nu reduce conținutul 
de apă al pielii și previne transpirația (care conține substanțe toxice) să se usuce pe piele înainte de clătire.

HIDRATEAZĂ PIELEA USCATĂ
Baia cu aburi este mai benefică pentru piele decât sauna. Acesta este motivul pentru care aburul facial a fost o metodă importantă în 
tratamentul cosmetic. Terapia cu aburi îndepărtează cele mai mici contaminări ale corpului nostru.

INHALAREA VAPORILOR
Inhalarea de vapori (inhalare) este un tratament eficient pentru bolile aparatului respirator, fiind recomandată pentru răceală, sinuzită, 
bronșită și astm.

TRATEAZĂ CELULITA
Directorul Institutului de Terapie și Masaj din Nebraska, dr. John Welbes recomandă baia cu aburi pacienților, pentru 
tratarea celulitei, deoarece a ajuns la concluzia că aceasta este cea mai eficientă metodă în creșterea temperaturii 
țesuturilor din organism.

Baia cu aburi oferă căldura umedă a băilor turcești, care ajută la 
eliminarea stresului, relaxarea musculară, regenerarea și 
stimularea fluxului de sânge la nivelul organelor.
Spre deosebire de căldura uscată, crește intensiv temperatura 
corpului la nivelul dorit. În 15-20 de minute efectul de abur 
ridică temperatura interioară a organismului la 38.3-39.4 °C. 
Rolul principal constă în ameliorarea simptomelor de boli 
respiratorii, dureri musculare, creșterea flexibilității pielii, 
previne formarea celulitei și prin lărgirea poriilor stimulează
detoxifierea.

În lumea de astăzi avem la dispoziție foarte puțin timp pentru 
menținerea și îmbunătățirea sănătății. Evenimentele zilnice 
dăunează corpului nostru vulnerabil. Primul factor de apărare
este pielea, care este cea mai expusă la impactele dăunătoare. 
Cu toate acestea, baia de aburi poate trata o serie de efecte 
adverse chiar în căminul nostru. Tot ce trebuie să faceți este să 
vă relaxați în cabina cu aburi timp de 20 de minute, iar după
un duș revigorant repetați procesul ori de câte ori doriți. Are un 
efect pozitiv în îngrijirea frumuseții, deoarece ajută la eliminarea 
celulelor moarte ale pielii, astfel pielea devine mai moale și mai 
flexibilă. Parfumurile calmante (mușețel, eucalipt, lavandă) și 
căldura dizolvă stresul, reduc insomnia.

BAIA CU ABURI
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MiNiMA
1200 × 900 × 2250 mm

CABINĂ DE ABURI SENZO
1000 × 1000 × 2260 mm

CABINĂ DE ABURI

CABINE DE ABURI

Pereți din sticlă securizată de 8 mm
Cadru din aluminiu
Suport din sticlă pentru gel de duș
Închidere cu bandă magnetică
Suport metalic
Decor inferior și superior din lemn de tec
Scăunel mobil din lemn de tec
Duș manual
Ventilator

Duș tropical cu diametru de 23 cm
Baie de aburi cu suport pentru uleiuri aromatice
Cromoterapie (4 buc LED)
Baterie cu corp ceramic
Sistem masaj spate cu 6 duze

Pereți din sticlă securizată de 6 mm
Capitonare inferioară și superioară din lemn
de tec
Uși glisante cu deschidere în două direcții
Închidere cu bandă magnetică
Capac ventil cromat
Suport din sticlă pentru gel de duș
Suport metalic
Duș manual, duș tropical
Baie de aburi cu suport pentru uleiuri
aromatice

Funcție automată de curățare a generatorului de aburi
Cromoterapie (4 db LED)
Baterie cu corp ceramic
Sistem masaj spate cu 6 duze
Comandă digitală Touch
Radio FM încorporat
Iluminare interioară (2 buc)
Ventilator
Locuri de șezut rabatabile
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2 ×

 

SENZO MAXi
 

1200 × 1200 × 2260 mm

CABINE DE ABURI

Pereți din sticlă securizată de 6 mm
Capitonare inferioară și superioară din
lemn de tec
Uși glisante cu deschidere în două direcții
Închidere cu bandă magnetică
Capac ventil cromat
Suport din sticlă pentru gel de duș
Suport metalic
Duș manual, duș tropical
Baie de aburi cu suport pentru uleiuri aromatice

Funcție automată de curățare a generatorului de aburi
Cromoterapie (4 db LED)
Iluminare interioară (2 buc LED)
Baterie cu corp ceramic
Sistem masaj spate cu 2x6 duze
Comandă digitală Touch Screen
Radio FM încorporat
Ventilator
2 locuri de șezut rabatabile
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GAiA
1500 × 220 mm

Panel de duș din oțel și aluminiu
inoxidabil

Sticlă securizată pe panelul de duș
2 buc duze de masaj reglabile

Duș tropical
Robinet cu monocomandă cu cap

ceramic
Duș manual

LUCiA
1560 × 180 mm

Panel de duș din oțel și aluminiu
inoxidabil

Poate fi montat în colț
2 buc de duze de masaj reglabile

Duș tropical
Robinet monocomandă cu cap

ceramic
Duș manual

RAiNCUbE
400 × 400 mm

Model din oțel inoxidabil
Dușul tropical poate fi încorporat în tavan fals
Iluminare (4 buc LED)
Poate fi atârnat de un lanț

RAiNFEST
Diametru: 500 mm

Model din oțel inoxidabil
Dușul tropical poate fi încorporat în tavan fals
Iluminare (6 buc LED)
Poate fi atârnat de un lanț

MARiNER   bLACK/SiLVER
1600 × 190 × 80 mm

Panel de duș din oțel și aluminiu inoxidabil
2×50 duze de hidromasaj
Duș tropical
Baterie cu corp ceramic
Amestecător termostatat
Duș manual

AGORA 
DUȘ DE GRĂDINĂ
2200 × 280 mm

NiCO 
UȘĂ DE DUȘ
1800  × 2000 mm 

Model din lemn tropical Lauan
Racord de apă caldă și rece
Baterie ceramică
Cap de duș
Ușor de instalat

Cadru din aluminiu
Mâner din aluminiu
Sticlă securizată de 8 mm
Ușă largă de 70 cm
Fără cuvă de duș

PANELE DE DUȘ

PANELE DE DUȘ
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INFRASAUNE WELLIS
Infrasauna este eficientă, totuși mai delicată ca sauna tradițională, deoarece 
are o temperatură de 35-45°C și poate fi utilizată și de cei care nu suportă 
temperaturiile ridicate.
Punctul forte al infrasaunei este emițătorul de raze infra, ce emite raze 
invizibile cu o anumită frecvență. Razele infra pătrund în musculatură la o 
adâncime de 3,5-4 cm, astfel putem observa o transpirație de 3-4 ori mai 
mare decât cea normală. În infrasaună transpirăm nu numai prin glandele
sudoripare ci și prin cele de sebum, acestea fiind foarte importante, fiindcă 
foarte multe toxine se dizolvă în grăsime și nu în apă. 

În cazul saunei comune 97% din transpirație constă în apă, iar în cazul 
saunei infra 80% din transpirație este apă și 20% grăsime, colesterol și alte 
toxine dizolvabile în grăsime.
Astfel în timpul unei ședințe de infrasaună nu scăpăm numai de surplusul 
de grăsime, ci și de toxinele adunate în corp.

Îmbunătățește circulația sângelui, întărește sistemul cardiovascular
În timp ce transpirația se acumulează, ca să răcească corpul, inima dumneavoastră funcționează
mai puternic, astfel circulația sângelui se intensifică. Efectul obținut este similar unei activități 
de sport. În infrasaună aveți ocazia de a trăi o activitate fizică în timp ce vă relaxați sau citiți.

Elimină toxinele
Circulația intensificată a sângelui stimulează glandele sudoripare, eliminând din organism 
toxinele acumulate. Transpirația zilnică ajută detoxifierea și debarasarea organismului de
metalele grele cancerigene (plumb, mercur, zinc, nichel și cadmiu), alcool, nicotină, sodiu, acid
sulfuric și colesterol.

Întărește sistemul imunitar
Temperatura corpului crește, dezvoltând o febră artificială cauzată de efectul stimulator al
infrasaunei. Organismul începe automat să se protejeze împotriva febrei, astfel sistemul imunitar
se întărește în mod natural. Îndepărtarea metalelor grele și a toxinelor, detoxifierea indusă de
transpirație ajută la îmbunătățirea sănătății utilizatoriilor, reducând cazurile de boală. Această
terapie cu infraroșu poate scurta timpul de recuperare dintr-o răceală, forțând sistemul imunitar
la o reacție mai rapidă. Experiența arată că energizează procesul natural de vindecare a 
organismului.

Efect de analgezic
Căldura infrasaunei extinde vasele de sânge și ajută la vindecarea mușchilor și leziunilor 
țesuturilor. În Statele Unite ale Americii, Europa și în meleagurile orientale terapia hipertermică 
este utilizată în tratarea paciențielor care suferă de artrită. Deasemenea ameliorează durerile de 
spate, sciatica, lumbago, durerile de cap și tulburările musculare sau osoase. În cazul vârstnicilor
rigiditatea și diferite tipuri de durere sunt reduse.

Eliminarea celulitei
Celulita poate să apară pe picioare, coapse sau talie. Celulele de grăsime stochează prea multă 
grăsime, exercitând presiune pe vasele de sânge, slăbesc circulația sângelui, apa și toxinele se 
acumulează în piele, astfel pielea devine spongioasă în jurul coapselor. Cosmeticienii utilizează 
infrasauna zi de zi pentru eliminarea celulitei. Razele infraroșii pătrund adânc în piele, accelerează 
circulația sângelui, iar excesul de apă și toxinele sunt eliminate. Acest mod de tratare și eliminare a 
celulitei este mult mai eficient decât cele tradiționale

EFECTELE BENEFICE ALE INFRASAUNEI 
ASUPRA ORGANISMULUI

SAUNE

SAUNA ESTE O PLĂCERE 
PENTRU TOȚI!
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Infrasaună de 1 persoană
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 1,8 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Cedru Roșu Canadian
Lemnul din cedru canadian, folosit ca materie primă  pentru 
infrasaunele Wellis, are un parfum unic și este un lemn de lux. Este cea
mai durabilă specie de lemn. Contrar numelui său culoarea sa nu este
în mod special roșie. Printre nuanțe întâlnim miere, caramel deschis și
chiar culoarea chihlimbarului.

Uleiul din cedru reduce inflamațiile, regenerează celulele, vindecă
rănile, controlează sistemul limfatic și elimină toxinele din organism.
Este deosebit de eficace împotriva bolilor respiratorii tipice în perioada
de iarnă. Aroma tipică are un efect de restaurare asupra spiritului:
calmează, întărește, încălzește corpul. Reduce stresul și starea de
iritare.

Mirosul plăcut al saunelor noastre persistă timp de mulți ani!
Uleiurile din cedru conțin fungicid și agenți antivegetative. Din acest
motiv, și pentru durabilitate, lemnul de cedru este materia primă
pentru infrasaunele noastre

HELIOS 900 × 850 × 2100 mmRedlightTM  INFRASAUNĂ RedlightTM INFRASAUNĂ

Infrasaună pentru 2 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 2,1 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Sistemul Redlight™ pentru
economisirea energiei
Achiziționarea unei infrasaune cu sistemul Redlight™ ajută nu numai la
economisirea banilor, dar și la protejarea resurselor planetei noastre. 
Rezultatul cercetărilor dovedește că am realizat un maximum de eficiență 
energetică în proiectarea produselor noastre. Eficiența termică a sistemului 
Redlight™ constă în încălzirea unui filament de metal care are nevoie doar de 
30% din energia unui sistem standard. Este caracterizat cu o durată lungă de 
viață (5000-7000 ore). Se încălzește similar, ca și becul de iluminat, iar căldura 
se simte imediat pe întregul corp. Infrasaunele altor producători se încălzesc în 
15-20 de minute, timp în care trebuie să așteptați și și contorul electric se 
învârte. Infrasaunele furnizează căldură cu așa numitele "raze infraroșii 
îndepărtate" (FIR), între 1.5 μm - 15 μm. Razele infraroșii îndepărtate sunt 
absorbite de piele rapid. Oferă un confort termic, plăcut. Nu emit raze UV și 
raze de înaltă frecvență electromagnetică dăunătoare. Razele infraroșii 
îndepărtate acționează  pe pielea utilizatoriilor, fără încălzirea aerului în jurul 
lor!

SOLARIS 1200 × 1200 × 2100 mm

SAUNE

6
CORP DE

ÎNCĂLZIRE

5
CORP DE 

ÎNCĂLZIRE

171170

CULOARE CULOARE
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Infrasaună de 1 persoană
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 1,8 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Cedru Roșu Canadian
Lemnul din cedru canadian, folosit ca materie primă  pentru 
infrasaunele Wellis, are un parfum unic și este un lemn de lux. Este cea
mai durabilă specie de lemn. Contrar numelui său culoarea sa nu este
în mod special roșie. Printre nuanțe întâlnim miere, caramel deschis și
chiar culoarea chihlimbarului.

Uleiul din cedru reduce inflamațiile, regenerează celulele, vindecă
rănile, controlează sistemul limfatic și elimină toxinele din organism.
Este deosebit de eficace împotriva bolilor respiratorii tipice în perioada
de iarnă. Aroma tipică are un efect de restaurare asupra spiritului:
calmează, întărește, încălzește corpul. Reduce stresul și starea de
iritare.

Mirosul plăcut al saunelor noastre persistă timp de mulți ani!
Uleiurile din cedru conțin fungicid și agenți antivegetative. Din acest
motiv, și pentru durabilitate, lemnul de cedru este materia primă
pentru infrasaunele noastre

HELIOS 900 × 850 × 2100 mmRedlightTM  INFRASAUNĂ RedlightTM INFRASAUNĂ

Infrasaună pentru 2 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 2,1 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Sistemul Redlight™ pentru
economisirea energiei
Achiziționarea unei infrasaune cu sistemul Redlight™ ajută nu numai la
economisirea banilor, dar și la protejarea resurselor planetei noastre. 
Rezultatul cercetărilor dovedește că am realizat un maximum de eficiență 
energetică în proiectarea produselor noastre. Eficiența termică a sistemului 
Redlight™ constă în încălzirea unui filament de metal care are nevoie doar de 
30% din energia unui sistem standard. Este caracterizat cu o durată lungă de 
viață (5000-7000 ore). Se încălzește similar, ca și becul de iluminat, iar căldura 
se simte imediat pe întregul corp. Infrasaunele altor producători se încălzesc în 
15-20 de minute, timp în care trebuie să așteptați și și contorul electric se 
învârte. Infrasaunele furnizează căldură cu așa numitele "raze infraroșii 
îndepărtate" (FIR), între 1.5 μm - 15 μm. Razele infraroșii îndepărtate sunt 
absorbite de piele rapid. Oferă un confort termic, plăcut. Nu emit raze UV și 
raze de înaltă frecvență electromagnetică dăunătoare. Razele infraroșii 
îndepărtate acționează  pe pielea utilizatoriilor, fără încălzirea aerului în jurul 
lor!

SOLARIS 1200 × 1200 × 2100 mm

SAUNE

6
CORP DE

ÎNCĂLZIRE

5
CORP DE 

ÎNCĂLZIRE

171170

CULOARE CULOARE
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Infrasaună pentru 3 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 2,8 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Saună combinată pentru 5-6 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
12 buc corp de încălzire Redlight™ : 4,8 kW / 230V
1 buc sobă saună: 8 kW / 400V
Cromoterapie (2 buc LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

SAUNE

SUNDANCE
1500 × 1000 × 2100 mmRedlightTM  INFRASAUNĂ  RedlightTM INFRASAUNĂ COMBINATĂ CU SAUNĂ FINLANDEZĂ

ECLIPSE
1900×1900×2100 mm

Detoxifiere WELLIS
Spiritul infracabinei este radiația infraroșu, care pe o lungime de undă 
bine definită, emite o rază nevizibilă. 

Razele infraroșu pătrund adânc în fibrele musculare (3,5-4 cm),  
provocând de 3-4 ori mai multă  transpirație decât cea normală.  În 
interiorul infrasaunei transpirăm și prin glandele sebacee, ceea ce este 
important, pentru că unele toxine nu se dizolvă în apă, ci în grăsimile 
corporale.  Într-o saună normală transpirăm 97% apă,  pe când în 
infrasaună transpirăm 80% apă și 20% grăsimi, colesterol și alte 
substanțe liposolubile toxic. 

Astfel în timp ce utilizați infrasauna pierdeți din greutate și scăpați de 
substanțele chimice nocive și toxinele acumulate în organism.

12
CORP DE

 ÎNCĂLZIRE
Beneficiile saunei finlandeze
•	 Temperatura ridicată a saunei și aburul produs cauzează transpirația, care 

dilată porii. Transpirația permite toxinelor să părăsească corpul prin porii 
dilatați. Cei care frecventează des sauna au parte de îmbunătățirea 
sănătății și revigorarea corpului. Corpul se detoxifiează prin transpirație, 
mușchii se relaxează, astfel bunăstarea generală este îmbunătățită 
semnificativ. 

•	 Aburul cald stimulează circulația sângelui în fiecare parte a corpului uman, 
inclusiv în mușchi și articulații. Alimentarea cu oxigen este îmbunătățită, 
ceea ce duce la regenerarea celulelor.

•	 Mulți sunt de părere că sauna e mai eficientă în procesul de slăbire decât
sportul. Cert este că  sauna are un efect pozitiv asupra metabolismului 
nostru, astfel slăbim mai repede. 15-20 de minute în saună înseamnă o 
oră de mers pe jos!

•	 Folosirea regulată a saunei eliberează  tensiunea acumulată. Persoanele 
care suferă de insomnie apreciează sauna, deoarece induce somnul 
profund și odihnitor. 

8
CORP DE

 ÎNCĂLZIRE
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Infrasaună pentru 3 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
5 buc corp de încălzire Redlight™ : 2,8 kW / 230V
Cromoterapie (LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

Saună combinată pentru 5-6 persoane
Model din lemn de cedru roșu canadian
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată cu telecomandă
12 buc corp de încălzire Redlight™ : 4,8 kW / 230V
1 buc sobă saună: 8 kW / 400V
Cromoterapie (2 buc LED)
Radio FM stereo încorporat
Ventilator

SAUNE

SUNDANCE
1500 × 1000 × 2100 mmRedlightTM  INFRASAUNĂ  RedlightTM INFRASAUNĂ COMBINATĂ CU SAUNĂ FINLANDEZĂ

ECLIPSE
1900×1900×2100 mm

Detoxifiere WELLIS
Spiritul infracabinei este radiația infraroșu, care pe o lungime de undă 
bine definită, emite o rază nevizibilă. 

Razele infraroșu pătrund adânc în fibrele musculare (3,5-4 cm),  
provocând de 3-4 ori mai multă  transpirație decât cea normală.  În 
interiorul infrasaunei transpirăm și prin glandele sebacee, ceea ce este 
important, pentru că unele toxine nu se dizolvă în apă, ci în grăsimile 
corporale.  Într-o saună normală transpirăm 97% apă,  pe când în 
infrasaună transpirăm 80% apă și 20% grăsimi, colesterol și alte 
substanțe liposolubile toxic. 

Astfel în timp ce utilizați infrasauna pierdeți din greutate și scăpați de 
substanțele chimice nocive și toxinele acumulate în organism.

12
CORP DE

 ÎNCĂLZIRE
Beneficiile saunei finlandeze
•	 Temperatura ridicată a saunei și aburul produs cauzează transpirația, care 

dilată porii. Transpirația permite toxinelor să părăsească corpul prin porii 
dilatați. Cei care frecventează des sauna au parte de îmbunătățirea 
sănătății și revigorarea corpului. Corpul se detoxifiează prin transpirație, 
mușchii se relaxează, astfel bunăstarea generală este îmbunătățită 
semnificativ. 

•	 Aburul cald stimulează circulația sângelui în fiecare parte a corpului uman, 
inclusiv în mușchi și articulații. Alimentarea cu oxigen este îmbunătățită, 
ceea ce duce la regenerarea celulelor.

•	 Mulți sunt de părere că sauna e mai eficientă în procesul de slăbire decât
sportul. Cert este că  sauna are un efect pozitiv asupra metabolismului 
nostru, astfel slăbim mai repede. 15-20 de minute în saună înseamnă o 
oră de mers pe jos!

•	 Folosirea regulată a saunei eliberează  tensiunea acumulată. Persoanele 
care suferă de insomnie apreciează sauna, deoarece induce somnul 
profund și odihnitor. 

8
CORP DE

 ÎNCĂLZIRE
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Infrasaună combinată cu saună finlandeză pentru 

5-6 persoane
Model din lemn de nuc candlenut
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată 

Cromoterapie
Ventilator, găleată din lemn
Comandă computerizată
1 buc sobă saună: 380V/6 KW
12 buc corp de încălzire Redlight™: 3,6 kW / 230V 

Corp de încălzire superioară: 5 buc (300W)
Corp de încălzire inferioară: 7 buc (300W)
Radio FM/MP3 player/CD integrat

Model din lemn de pin alb pentru 4 persoane
Sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată
Sobă saună, control extern
12 buc corp de încălzire Redlight™
1 buc sobă saună: 2,6 kW / 230V
1 buc corp de încălzire: 6 kW / 400V + 1 set lávakő
Energie totală: 8,8 kW
Radio FM/MP3 player/CD integrat
Găleată din lemn
Ușă din sticlă securizată
Cromoterapie
Ventilator, oră de nisip, termometru

BEACHSIDE FAMiLy BARELLO
2000 × 2000 × 2100 mm 1850 × 1500 × 1900 mm Redlight™  SAUNĂ FINLANDEZĂ COMBINATĂ CU INFRASAUNĂ  RedlightTM SAUNĂ INDOOR ȘI OUTDOOR COMBINATĂ CU INFRASAUNĂ

SAUNE

Infrasaună sau saună finlandeză, această noutate de saună Wellis sigur 
o să vă placă!

Această saună combinată conține o sobă de saună finlandeză de 6 kW, 
precum și 12 buc de încălzitoare infra.

Tehnologia cu halogen are avantaje față de fibrele de încălzire din fibra 
de carbon, practic momentul de pre-încălzire este eliminat, imediat 
după pornirea saunei începe radiația infraroșie. Elementele de încălzire 
cu halogen sunt extrem de fiabile, cu o durată de viață de  5.000 ore.

Datorită designului inovativ sauna poate fi așezată oriunde în grădina 
dumneavoastră!

12
CORP DE 

ÎNCĂLZIRE
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Infrasaună combinată cu saună finlandeză pentru 

5-6 persoane
Model din lemn de nuc candlenut
Ușă și geamuri laterale din sticlă securizată 

Cromoterapie
Ventilator, găleată din lemn
Comandă computerizată
1 buc sobă saună: 380V/6 KW
12 buc corp de încălzire Redlight™: 3,6 kW / 230V 

Corp de încălzire superioară: 5 buc (300W)
Corp de încălzire inferioară: 7 buc (300W)
Radio FM/MP3 player/CD integrat

Model din lemn de pin alb pentru 4 persoane
Sticlă securizată de 6 mm
Comandă computerizată
Sobă saună, control extern
12 buc corp de încălzire Redlight™
1 buc sobă saună: 2,6 kW / 230V
1 buc corp de încălzire: 6 kW / 400V + 1 set lávakő
Energie totală: 8,8 kW
Radio FM/MP3 player/CD integrat
Găleată din lemn
Ușă din sticlă securizată
Cromoterapie
Ventilator, oră de nisip, termometru

BEACHSIDE FAMiLy BARELLO
2000 × 2000 × 2100 mm 1850 × 1500 × 1900 mm Redlight™  SAUNĂ FINLANDEZĂ COMBINATĂ CU INFRASAUNĂ  RedlightTM SAUNĂ INDOOR ȘI OUTDOOR COMBINATĂ CU INFRASAUNĂ

SAUNE

Infrasaună sau saună finlandeză, această noutate de saună Wellis sigur 
o să vă placă!

Această saună combinată conține o sobă de saună finlandeză de 6 kW, 
precum și 12 buc de încălzitoare infra.

Tehnologia cu halogen are avantaje față de fibrele de încălzire din fibra 
de carbon, practic momentul de pre-încălzire este eliminat, imediat 
după pornirea saunei începe radiația infraroșie. Elementele de încălzire 
cu halogen sunt extrem de fiabile, cu o durată de viață de  5.000 ore.

Datorită designului inovativ sauna poate fi așezată oriunde în grădina 
dumneavoastră!
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NOI REALIZĂM VISELE DUMNEAVOASTRĂ!

HOTELURI | PENSIUNI | SALOANE DE ÎNFRUMUSEȚARE  | CENTRE DE SĂNĂTATE  |                 SĂLI DE SPORT | SĂLI DE FITNESS| BĂI TERMALE | BAZINE
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wellis.ro SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

În cazul în care echipamentele standard nu satisfac nevoile dumneavoastră, experții noștri
pot proiecta saune, cabine de aburi și spații wellness cu dimensiuni personalizate, 
deasemenea vă ajută în planificarea și implementarea lor. Alegeți una dintre camere sau un 
colț din grădina dumneavostră și sunați-ne pentru a vă recomanda cea mai bună ofertă. 
Puteți selecta echipamentele, culorile, tipurile de lemn după placul dumneavoastră sau după 
sfaturile noastre. În cazul unei comenzi de volum mai mare cereți neapărat oferte!
Pentru mai multe informații, sau pentru solicitarea documentației de proiectare sau a
cataloagelor vă rugăm să contactați agentul de vânzări!
Alte informații: info@jollycluj.ro

CABINĂ DE ABURI
Baia cu aburi oferă căldura umedă a băilor turcești, care ajută la eliminarea 
stresului, relaxarea musculară, regenerarea și stimularea fluxului de sânge la 
nivelul organelor. Spre deosebire de căldura uscată, crește intensiv 
temperatura corpului la nivelul dorit. În 15-20 de minute efectul de abur 
ridică temperatura interioară a organismului la 38.3-39.4 °C. Rolul principal 
constă în ameliorarea simptomelor de boli respiratorii, dureri musculare, 
creșterea flexibilității pielii, previne formarea celulitei și prin lărgirea poriilor 
stimulează detoxifierea.

PAT CU ÎNCĂLZITOR
Pavajul se poate alege opțional, iar echipamentul spa are o încălzire 
termostatică individuală, care crește temperatura corpului mai ușor 
decât saunele. Puteți seta cu ușurință temperatura pe care o doriți, astfel 
corpul dumneavoastră capătă mai multă energie după o zi plină.

PERETE DE SARE,  CAMERĂ DE SARE
Temperatură constantă (19-21°C) și o umiditate relativă de circa 60%. Aerul 
saturat ajută la curățarea bronhiilor, reducând inflamarea mucoasei. Ajută în 
tratamentul tractului respirator și a bolilor respiratorii, dar se recomandă 
utilizarea ei și de oamenii sănătoși. Utilizarea frecventă a camerei de sare oferă

o odihnă plăcută și relaxantă, stimulează activitatea sistemului respirator. În 
elaborarea camerei de sare am folosit plăci speciale din Himalaya, iar prin 
evaporarea saramurei poate fi crescut efectul dorit. Prin crearea spațiului de 
joacă pentru copii oferim o ședere plăcută și pentru ei în camera de sare. 

El Bronco Ranch, izsák

Sarlóspuszta Club Hotel, Tatárszentgyörgy

El Bronco Ranch, izsák

naGY RóBERT

Projekt manager

Tel.: +3670/930-7070

E-mail: projekt@wellis.hu

179178



wellis.ro SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

În cazul în care echipamentele standard nu satisfac nevoile dumneavoastră, experții noștri
pot proiecta saune, cabine de aburi și spații wellness cu dimensiuni personalizate, 
deasemenea vă ajută în planificarea și implementarea lor. Alegeți una dintre camere sau un 
colț din grădina dumneavostră și sunați-ne pentru a vă recomanda cea mai bună ofertă. 
Puteți selecta echipamentele, culorile, tipurile de lemn după placul dumneavoastră sau după 
sfaturile noastre. În cazul unei comenzi de volum mai mare cereți neapărat oferte!
Pentru mai multe informații, sau pentru solicitarea documentației de proiectare sau a
cataloagelor vă rugăm să contactați agentul de vânzări!
Alte informații: info@jollycluj.ro

CABINĂ DE ABURI
Baia cu aburi oferă căldura umedă a băilor turcești, care ajută la eliminarea 
stresului, relaxarea musculară, regenerarea și stimularea fluxului de sânge la 
nivelul organelor. Spre deosebire de căldura uscată, crește intensiv 
temperatura corpului la nivelul dorit. În 15-20 de minute efectul de abur 
ridică temperatura interioară a organismului la 38.3-39.4 °C. Rolul principal 
constă în ameliorarea simptomelor de boli respiratorii, dureri musculare, 
creșterea flexibilității pielii, previne formarea celulitei și prin lărgirea poriilor 
stimulează detoxifierea.

PAT CU ÎNCĂLZITOR
Pavajul se poate alege opțional, iar echipamentul spa are o încălzire 
termostatică individuală, care crește temperatura corpului mai ușor 
decât saunele. Puteți seta cu ușurință temperatura pe care o doriți, astfel 
corpul dumneavoastră capătă mai multă energie după o zi plină.

PERETE DE SARE,  CAMERĂ DE SARE
Temperatură constantă (19-21°C) și o umiditate relativă de circa 60%. Aerul 
saturat ajută la curățarea bronhiilor, reducând inflamarea mucoasei. Ajută în 
tratamentul tractului respirator și a bolilor respiratorii, dar se recomandă 
utilizarea ei și de oamenii sănătoși. Utilizarea frecventă a camerei de sare oferă

o odihnă plăcută și relaxantă, stimulează activitatea sistemului respirator. În 
elaborarea camerei de sare am folosit plăci speciale din Himalaya, iar prin 
evaporarea saramurei poate fi crescut efectul dorit. Prin crearea spațiului de 
joacă pentru copii oferim o ședere plăcută și pentru ei în camera de sare. 

El Bronco Ranch, izsák

Sarlóspuszta Club Hotel, Tatárszentgyörgy

El Bronco Ranch, izsák

naGY RóBERT

Projekt manager

Tel.: +3670/930-7070

E-mail: projekt@wellis.hu
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SAUNE 

În cazul în care saunele standard nu satisfac nevoile dumneavoastră, experții noștri pot proiecta saune infraroșu, finlandeze, cu arome sau combinate, 
deasemenea vă ajută în planificarea și implementarea lor. Alegeți culorile, tipurile de lemn după placul dumneavoastră sau după sfaturile noastre, pentru 
a obține modelul de saună preferat. În cazul unei comenzi de volum mai mare cereți neapărat oferte!

ALTERNATIVE DE LAMBRIU (în locul lemnului de pin nordic finlandez):

•	 Lambriu din pin de pădure de 15 mm grosime
•	 Lambriu din aspen finlandez de 15 mm grosime
•	 Lambriu din hemlock canadian de 12,5 mm grosime
•	 Lambriu din cedru roșu canadian de 12 mm grosime
•	 Lambriu din meranti roșu de 12,5 mm grosime
•	 Lambriu din thermowood de 15 mm grosime

ACCESORII SAUNE:  

•	 geam din sticlă securizată de 8 mm de culoarea bronz (preț/mp)

•	 panouri de control digitale externe CG 170
•	 iluminare tavan (set de 150  buc)

•	 iluminare tavan colorată (set de 150 buc)

•	 iluminare cu LED-uri albe în podea
•	 iluminare cu LED-uri albe în spătar
•	 vaporizator arome pentru saună finlandeză 
•	 arome pentru sauna finlandeză, 2 suporturi pentru arome, arome citrice
•	 difuzoare
•	 picioare din oțel inoxidabil (preț/fm, „L” profil: 45/15 mm)
•	 picioare opționale de culoare Kerrock (profil: 6x50 mm)

Aspen finlandez

Hemlock canadian

Pin de pădure

Lemn de pin nordic finlandez

Meranti roșu Thermowood

Cedru roșu canadian
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SAUNE 

În cazul în care saunele standard nu satisfac nevoile dumneavoastră, experții noștri pot proiecta saune infraroșu, finlandeze, cu arome sau combinate, 
deasemenea vă ajută în planificarea și implementarea lor. Alegeți culorile, tipurile de lemn după placul dumneavoastră sau după sfaturile noastre, pentru 
a obține modelul de saună preferat. În cazul unei comenzi de volum mai mare cereți neapărat oferte!

ALTERNATIVE DE LAMBRIU (în locul lemnului de pin nordic finlandez):

•	 Lambriu din pin de pădure de 15 mm grosime
•	 Lambriu din aspen finlandez de 15 mm grosime
•	 Lambriu din hemlock canadian de 12,5 mm grosime
•	 Lambriu din cedru roșu canadian de 12 mm grosime
•	 Lambriu din meranti roșu de 12,5 mm grosime
•	 Lambriu din thermowood de 15 mm grosime

ACCESORII SAUNE:  

•	 geam din sticlă securizată de 8 mm de culoarea bronz (preț/mp)

•	 panouri de control digitale externe CG 170
•	 iluminare tavan (set de 150  buc)

•	 iluminare tavan colorată (set de 150 buc)

•	 iluminare cu LED-uri albe în podea
•	 iluminare cu LED-uri albe în spătar
•	 vaporizator arome pentru saună finlandeză 
•	 arome pentru sauna finlandeză, 2 suporturi pentru arome, arome citrice
•	 difuzoare
•	 picioare din oțel inoxidabil (preț/fm, „L” profil: 45/15 mm)
•	 picioare opționale de culoare Kerrock (profil: 6x50 mm)

Aspen finlandez

Hemlock canadian

Pin de pădure

Lemn de pin nordic finlandez

Meranti roșu Thermowood

Cedru roșu canadian
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Structură saună:

60×43 caru din lemn masiv , 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă de colț Sawo de 
2,3 kW, panou de control 
integrat, 10 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 

1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 

afară

Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă Harvia Vega de 

6 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 

vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
4,5 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
9 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE FINLANDEZE 
WSF 01 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 01

WSF 02 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 02

WSF 03 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 03

WSF 04 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 04

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

Dimensiune saună: 115×115×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună 200×150×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 160×160×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 250×230×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

El Bronco Ranch, izsák 183
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Structură saună:

60×43 caru din lemn masiv , 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă de colț Sawo de 
2,3 kW, panou de control 
integrat, 10 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 

1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 

afară

Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă Harvia Vega de 

6 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 

vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
4,5 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:
lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
9 kW, panou de control 
integrat, 20 kg piatră 
vulcanică

Ușă glisantă din sticlă: 
1 buc ușă de 70×190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE FINLANDEZE 
WSF 01 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 01

WSF 02 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 02

WSF 03 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 03

WSF 04 – WELLIS SAUNĂ FINLANDEZĂ 04

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

Dimensiune saună: 115×115×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună 200×150×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 160×160×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 250×230×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

El Bronco Ranch, izsák 183
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Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă Harvia Vega de 

4,5 kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 

7 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 50 mm cu barieră de 

vapori, lambriu vertical 

interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 8 

kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 9 
kW, panou de control extern, 
20 kg piatră vulcanică 
Radiator infraroșu: 
12 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:

90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 

de vapori, lambriu vertical 

interior și exterior

Pereți saună/capa:c 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
10,5 kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Globe de 
10,5 kW, panou de control 
digital  extern combi, 20 kg 
piatră vulcanică
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
2 buc ușă de 70x200 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 

stânga cu deschidere în 
afară, perete frontal și 
perete despărțitor din 
sticlă

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 9 
kW, panou de control digital  
extern combi, 20 kg piatră 
vulcanică

Radiator infraroșu: 
6 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi 

Ușă glisantă din sticlă:
2 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE COMBINATE  ȘI COMPOZIȚII DE SAUNĂ
WSC 1 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 1

WSC 2 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 2

WSC 3 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 3

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 1

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 3

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 2Dimensiune saună: 165×145×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 250×165×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 250×250×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 375×200×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 405×200×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 360×232×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

Pensiunea agancsos , Villány
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Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 

izolație 50 mm cu barieră de 
vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 

1 buc sobă Harvia Vega de 

4,5 kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 

7 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:

60×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 50 mm cu barieră de 

vapori, lambriu vertical 

interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 8 

kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac:

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 9 
kW, panou de control extern, 
20 kg piatră vulcanică 
Radiator infraroșu: 
12 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:

90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 

de vapori, lambriu vertical 

interior și exterior

Pereți saună/capa:c 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 
10,5 kW, panou de control 
extern, 20 kg piatră 
vulcanică 
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 
panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Globe de 
10,5 kW, panou de control 
digital  extern combi, 20 kg 
piatră vulcanică
Radiator infraroșu: 
7 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
2 buc ușă de 70x200 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 

stânga cu deschidere în 
afară, perete frontal și 
perete despărțitor din 
sticlă

Structură saună:
90×43 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 
finlandez de 14 mm 
grosime

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega de 9 
kW, panou de control digital  
extern combi, 20 kg piatră 
vulcanică

Radiator infraroșu: 
6 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi 

Ușă glisantă din sticlă:
2 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE COMBINATE  ȘI COMPOZIȚII DE SAUNĂ
WSC 1 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 1

WSC 2 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 2

WSC 3 – WELLIS SAUNĂ COMBINATĂ 3

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 1

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 3

WELLIS COMPOZIȚIE SAUNĂ 2Dimensiune saună: 165×145×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 250×165×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 250×250×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 375×200×210 cm, Înălțime interioară:: 200 cm

Dimensiune saună: 405×200×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 360×232×210 cm, Înălțime interioară: 200 cm

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

Pensiunea agancsos , Villány
184
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PROIECTE DE REFERINȚĂ WELLIS 

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi, în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară 

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega Pro 
de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie
Radiator infraroșu: 

10 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE OUTDOOR 
WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 1

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 2

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 3

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 4

Dimensiune saună: 300/400×250/350×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 300/400×250/300×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 300/400×200/300×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 450/550×250/350×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

AGANCSOS pANZiÓ, ViLLÁNy
•	 minipiscină cu masaj
•	 saună combinată outdoor
•	 ciubar

AQUATiCUM STRAND- ÉS 
TERMÁLFÜRDŐ, DEbRECEN

•	 infrasaună

hOTEL bUDDhA bÁR KLOTiLD 
pALOTA, bUDApEST

•	 șezlonguri cu încălzitor

hOTEL bUTiK DESiGN ROOMS, 
AbÁDSZALÓK

•	 minipiscină cu masaj

hOTEL CARAMELL, bÜKFÜRDŐ
•	 cabine de duș
•	 cadă pentru 2 persoane (baie cu arome)

hOTEL LA CONTESSA KASTÉLy, 
SZiLVÁSVÁRAD

•	 cadă cu hidromasaj

hOTEL LiFESTyLE MÁTRA,
 MÁTRAhÁZA

•	 camere VIP, căzi cu hidromasaj
•	 panele de duș cu hidromasaj

hOTEL OpÁL, GyÖNGyÖS
•	 minipiscină cu masaj

hOTEL CLUb SARLÓSpUSZTA, 
TATÁRSZENTGyÖRGy

•	 minipiscină cu masaj
•	 infrasaună

hOTEL pANORÁMA, 
MOSONMAGyARÓVÁR

•	 minipiscină cu masaj, de înot

hOTEL SZENT GELLÉRT, 
SZÉKESFEhÉRVÁR

•	 saună combinată finlandeză și infraroșu outdoor
•	 terapie cu sare și duș

hOTEL SZENT ORbÁN ERDEi 
WELLNESS, KÓSpALLAG

•	 minipiscină cu masaj

KiRÁLy GyÓGyFÜRDŐ bGyh ZRT., 
bUDApEST

•	 minipiscină cu masaj și apă termală

ViADUKT SpORTCENTRUM, 
biATORbÁGy

•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 ușă de duș, ciubar
•	 solar

VÍZiLAbDA ARÉNA, SZOLNOK
•	 minipiscină cu masaj

bAGOLy FOGADÓ, GyÖMRŐ
•	 minipiscină cu masaj

bELVÁRDi FOGADÓ,
bELVÁRDGyULA

•	 minipiscină cu masaj
•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 ciubar

EL bRONCO RANCh, iZSÁK
•	 minipiscină cu masaj
•	 saună, cabină de aburi
•	 perete de sare
•	 duș, ciubar

hOTEL ANNA GRAND, 
bALATONFÜRED

•	 căzi cu hidromasaj

hOTEL ATRiUM AGÁRD, AGÁRD
•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 cabină de aburi construită
•	 ciubar
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PROIECTE DE REFERINȚĂ WELLIS 

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi, în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega 
Pro de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară 

Structură saună:
90×45 cadru din lemn masiv, 
izolație 100 mm cu barieră 
de vapori, lambriu vertical 
interior și exterior

Pereți saună/capac: 

lemn de pin nordic 

finlandez de 14 mm 

grosime

Acoperiș de șindrilă cu 

pantă în spate, jgheab și 

scurgere

Sobă saună: 
1 buc sobă Harvia Vega Pro 
de 13,5 kW, panou de 
control digital  extern 
combi,  în cutie cu cheie
Radiator infraroșu: 

10 buc tuburi ceramice, 

panou de control digital 
extern combi

Ușă glisantă din sticlă:
1 buc ușă de 70x190 h cm, 
mâner din lemn masiv,   
feronerie, model de 
dreapta cu deschidere în 
afară

SAUNE OUTDOOR 
WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 1

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 2

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 3

WELLIS SAUNĂ OUTDOOR 4

Dimensiune saună: 300/400×250/350×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 300/400×250/300×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 300/400×200/300×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

Dimensiune saună: 450/550×250/350×220/260 cm, Înălțime interioară: 200 cm

SPAȚII INDIVIDUALE WELLNESS

AGANCSOS pANZiÓ, ViLLÁNy
•	 minipiscină cu masaj
•	 saună combinată outdoor
•	 ciubar

AQUATiCUM STRAND- ÉS 
TERMÁLFÜRDŐ, DEbRECEN

•	 infrasaună

hOTEL bUDDhA bÁR KLOTiLD 
pALOTA, bUDApEST

•	 șezlonguri cu încălzitor

hOTEL bUTiK DESiGN ROOMS, 
AbÁDSZALÓK

•	 minipiscină cu masaj

hOTEL CARAMELL, bÜKFÜRDŐ
•	 cabine de duș
•	 cadă pentru 2 persoane (baie cu arome)

hOTEL LA CONTESSA KASTÉLy, 
SZiLVÁSVÁRAD

•	 cadă cu hidromasaj

hOTEL LiFESTyLE MÁTRA,
 MÁTRAhÁZA

•	 camere VIP, căzi cu hidromasaj
•	 panele de duș cu hidromasaj

hOTEL OpÁL, GyÖNGyÖS
•	 minipiscină cu masaj

hOTEL CLUb SARLÓSpUSZTA, 
TATÁRSZENTGyÖRGy

•	 minipiscină cu masaj
•	 infrasaună

hOTEL pANORÁMA, 
MOSONMAGyARÓVÁR

•	 minipiscină cu masaj, de înot

hOTEL SZENT GELLÉRT, 
SZÉKESFEhÉRVÁR

•	 saună combinată finlandeză și infraroșu outdoor
•	 terapie cu sare și duș

hOTEL SZENT ORbÁN ERDEi 
WELLNESS, KÓSpALLAG

•	 minipiscină cu masaj

KiRÁLy GyÓGyFÜRDŐ bGyh ZRT., 
bUDApEST

•	 minipiscină cu masaj și apă termală

ViADUKT SpORTCENTRUM, 
biATORbÁGy

•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 ușă de duș, ciubar
•	 solar

VÍZiLAbDA ARÉNA, SZOLNOK
•	 minipiscină cu masaj

bAGOLy FOGADÓ, GyÖMRŐ
•	 minipiscină cu masaj

bELVÁRDi FOGADÓ,
bELVÁRDGyULA

•	 minipiscină cu masaj
•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 ciubar

EL bRONCO RANCh, iZSÁK
•	 minipiscină cu masaj
•	 saună, cabină de aburi
•	 perete de sare
•	 duș, ciubar

hOTEL ANNA GRAND, 
bALATONFÜRED

•	 căzi cu hidromasaj

hOTEL ATRiUM AGÁRD, AGÁRD
•	 saună finlandeză, infrasaună
•	 cabină de aburi construită
•	 ciubar
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DEDURIZATOR DE APĂ
CONFORT- IGIENĂ- TIMP LIBER
Dușul cu apă caldă oferă întotdeauna o senzație plăcută. Cu acest sistem de
dedurizare puteți asigura buna funcționare a produselor wellness din baia
dumneavoastră, evitând depunerile de calcar!
Folosind o cantitate mai mică de detergent rufele spălate vor fi mai curate și își vor 
păstra culoarea naturală.
Timpul alocat pentruîndepărtarea depunerilor de calcar scade considerabil 
deoarece ajunge să curățați doar o dată suprafețele din baie și bucătărie, iar timpul
economisit îl puteți petrece cu prietenii și familia.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A DEDURIZATORULUI DE APĂ
Dedurizatoarele de apă funcționează cu principiul schimburilor de ion. Apa dură curge prin ceară, substanță ce ajută la schimbul de ioni dedurificând în acest fel apa.
Ceara din aparat schimbă ionii de Ca++ și Mg++ pe ionit de Na++  care nici la temperaturi crescute nu se transformă.  Ceara după o cantitate de apă moale produsă 
își pierde proprietățile, care pot fi și trebuie regenerate. Regenerarea se face automat cu ajutorul unei soluții cât mai pure de NaCl.

În timpul procesului de regenerare din soluția de NaCl ionii de Na+ rămân 
în ceară. Sistemul este în totalitate automată, asigurând ciclul de igienizare 
și regenerare. Sistemul are nevoie de supraveghere periodică și alimentare 
de NaCl.

În aparat se poate turna o cantitate mai mare de NaCl decât se folosește la 
regenerare, deoarece sistemul va folosi cantitatea de sare necesară pentru 
a regenera ceara. Trebuie verificată doar cantitatea de sare și dacă este 
necesar trebuie completată. Ceara folositp la dedurizare este de o calitate 
înaltă care constă în faptul că particulele au aproape același dimensiuni.  
Acest lucru ajută la folosirea unei cantități mai mici de sare regeneratoare și  
scade cheltuielile.

Sistemul automat pornește procesul de regenerare atunci când apa nu este 
folosită. Deci în timpul procesului de regenerare aparatul nu poate 
deduriza apa.

Ceara produce o apă de duritate 0,1 nk°. Pentru apa potabilă valoarea 
minimă este de 5 nk°, după dedurizare apa trebuie transformată într-o apă 
mai dură. Supapa de amestecare a fost amplasată în panoul de comandă, 
astfel apa care iese din instalație are o valoare pe care o puteți seta 
dumneavoastră. 

PANOUL DE CONTROL AL SISTEMULUI DE DEDURIZARE
Toate sistemele au funcția automată de pornirea și executarea regenerării, 
fără a folosi panoul de comandă, principiul de funcționare a regenerării 
este același la fiecare. Diferența constă în principiul pornirii regenerării și 
modelul de programare a acestuia. 

După principiul pornirii regenerării panoul se poate seta:

•	 În funcție de oră
•	 În funcșie de cantitate
•	 În funcție de oră și cantitate

Panoul de control îm funcție de oră și cantitate
Sistemul are încorporat un ceas, care pornește regenerarea la ora setată, 
totodată are încorporat și un sistem pentru măsurarea cantității apei. 
Ceasul controlează întregul sistem. Pe afișaj apare cantitatea de apă care 
poate fi produsă până la regenerare. Sistemul pe lângă funcția de 
măsurare a cantității de apă poate porni o regenerare dacă este necesar și 
pe baza orei setate. Acest timp de regenerare poate fi setată în funcție de 
necesitate.

COD PRODUS CONEXIUNE DIMENSIUNI (mm)

ÎNĂLȚIMEA 
CONEXIUNII (mm) LITRU CEARĂ

CAPACITATE
(m³×°dh) DEBIT

blueSoft30-VR34 ¾” 670 × 320 × 500 465 8 30 0,8–1,2

blueSoft50-VR34 ¾” 670 × 320 × 500 465 12,5 50 1,0–1,5

blueSoft70-VR34 ¾” 1140 × 320 × 500 935 18 70 1,5–1,8

blueSoft100-VR34 ¾” 1140 × 320 × 500 935 25 100 1,8–2,0

blueSoft50-VR1 1” 670 × 320 × 500 465 12,5 50 1,0–1,5

blueSoft70-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 18 70 1,5–2,0

blueSoft100-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 25 100 2,0–2,5

blueSoft120-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 30 120 2,5–3,0

ALEGEREA DEDURIZATORULUI DE APĂ
CONSUM DE APĂ LUNARĂ

1–3 pers
5–10 m³/lună

1–3 pers
5–10 m³/lună

1–3 pers
5–10 m³/lună

1–3 pers
5–10 m³/lună

D
ur

ita
te

a 
ap

ei

1–10 °dh
apă de duritate 
mică blueSoft50 blueSoft50 blueSoft70 blueSoft70

10–15 °dh
apă de duritate 
medie blueSoft50 blueSoft70 blueSoft70 blueSoft100

15–20 °dh apă de duritate  
mare

blueSoft70 blueSoft70 blueSoft100 blueSoft120

20–30 °dh
apă de duritate  
foarte mare blueSoft70 blueSoft100 blueSoft120 blueSoft120

ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR
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DEDURIZATOR DE APĂ
CONFORT- IGIENĂ- TIMP LIBER
Dușul cu apă caldă oferă întotdeauna o senzație plăcută. Cu acest sistem de
dedurizare puteți asigura buna funcționare a produselor wellness din baia
dumneavoastră, evitând depunerile de calcar!
Folosind o cantitate mai mică de detergent rufele spălate vor fi mai curate și își vor 
păstra culoarea naturală.
Timpul alocat pentruîndepărtarea depunerilor de calcar scade considerabil 
deoarece ajunge să curățați doar o dată suprafețele din baie și bucătărie, iar timpul
economisit îl puteți petrece cu prietenii și familia.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A DEDURIZATORULUI DE APĂ
Dedurizatoarele de apă funcționează cu principiul schimburilor de ion. Apa dură curge prin ceară, substanță ce ajută la schimbul de ioni dedurificând în acest fel apa.
Ceara din aparat schimbă ionii de Ca++ și Mg++ pe ionit de Na++  care nici la temperaturi crescute nu se transformă.  Ceara după o cantitate de apă moale produsă 
își pierde proprietățile, care pot fi și trebuie regenerate. Regenerarea se face automat cu ajutorul unei soluții cât mai pure de NaCl.

În timpul procesului de regenerare din soluția de NaCl ionii de Na+ rămân 
în ceară. Sistemul este în totalitate automată, asigurând ciclul de igienizare 
și regenerare. Sistemul are nevoie de supraveghere periodică și alimentare 
de NaCl.

În aparat se poate turna o cantitate mai mare de NaCl decât se folosește la 
regenerare, deoarece sistemul va folosi cantitatea de sare necesară pentru 
a regenera ceara. Trebuie verificată doar cantitatea de sare și dacă este 
necesar trebuie completată. Ceara folositp la dedurizare este de o calitate 
înaltă care constă în faptul că particulele au aproape același dimensiuni.  
Acest lucru ajută la folosirea unei cantități mai mici de sare regeneratoare și  
scade cheltuielile.

Sistemul automat pornește procesul de regenerare atunci când apa nu este 
folosită. Deci în timpul procesului de regenerare aparatul nu poate 
deduriza apa.

Ceara produce o apă de duritate 0,1 nk°. Pentru apa potabilă valoarea 
minimă este de 5 nk°, după dedurizare apa trebuie transformată într-o apă 
mai dură. Supapa de amestecare a fost amplasată în panoul de comandă, 
astfel apa care iese din instalație are o valoare pe care o puteți seta 
dumneavoastră. 

PANOUL DE CONTROL AL SISTEMULUI DE DEDURIZARE
Toate sistemele au funcția automată de pornirea și executarea regenerării, 
fără a folosi panoul de comandă, principiul de funcționare a regenerării 
este același la fiecare. Diferența constă în principiul pornirii regenerării și 
modelul de programare a acestuia. 

După principiul pornirii regenerării panoul se poate seta:

•	 În funcție de oră
•	 În funcșie de cantitate
•	 În funcție de oră și cantitate

Panoul de control îm funcție de oră și cantitate
Sistemul are încorporat un ceas, care pornește regenerarea la ora setată, 
totodată are încorporat și un sistem pentru măsurarea cantității apei. 
Ceasul controlează întregul sistem. Pe afișaj apare cantitatea de apă care 
poate fi produsă până la regenerare. Sistemul pe lângă funcția de 
măsurare a cantității de apă poate porni o regenerare dacă este necesar și 
pe baza orei setate. Acest timp de regenerare poate fi setată în funcție de 
necesitate.

COD PRODUS CONEXIUNE DIMENSIUNI (mm)

ÎNĂLȚIMEA 
CONEXIUNII (mm) LITRU CEARĂ

CAPACITATE
(m³×°dh) DEBIT

blueSoft30-VR34 ¾” 670 × 320 × 500 465 8 30 0,8–1,2

blueSoft50-VR34 ¾” 670 × 320 × 500 465 12,5 50 1,0–1,5

blueSoft70-VR34 ¾” 1140 × 320 × 500 935 18 70 1,5–1,8

blueSoft100-VR34 ¾” 1140 × 320 × 500 935 25 100 1,8–2,0

blueSoft50-VR1 1” 670 × 320 × 500 465 12,5 50 1,0–1,5

blueSoft70-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 18 70 1,5–2,0

blueSoft100-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 25 100 2,0–2,5

blueSoft120-VR1 1” 1140 × 320 × 500 935 30 120 2,5–3,0

ALEGEREA DEDURIZATORULUI DE APĂ
CONSUM DE APĂ LUNARĂ

1–3 pers
5–10 m³/lună
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5–10 m³/lună
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mare
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apă de duritate  
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ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR

189188



wellis.ro ÎNTREȚNEREA PRODUSELOR 

ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR

Pachet chimic standard
Conținut:

•	 DEWAN-18, dezinfectant fără clor 5 kg
•	 Minus P - valoarea pH-ului redus 1 kg
•	 Metal Magic F, eliminator de metale 500 g
•	 Anti-spumă F, antispumă pentru minipiscine 500 g
•	 Wellis Alga-Sokk P, dezinfectant pentru sistemul de țevi 500 g
•	 Tester de oxigen activ 3in1, 25 buc

FILTRU MiCROSTOP  
Utilizarea substanțelor chimice este inutilă. 
Înlocuiește orice substanță chimică pe care o 
folosim pentru dezinfectarea apei (pag. 20).

Pachet chimic I.S.I.S.
Conținut:

•	 Minus P - valoarea pH-ului redus 1 kg
•	 Metal Magic F, eliminator de metale 500 g
•	 Anti-spumă F, antispumă pentru minipiscine 500 g
•	 Bromură de sodiu, 2 cutii  (2268 g/cutie)
•	 Benzi pentru testarea bromului 4in1, 50 buc

Dizolvant pentru depunerea de calcar de 
pe suprafață (gel, 30%) 1 KG
Datorită gelului soluția poate fi utilizată și pe 
suprafețe verticale. Dizolvă depunerea de calcar și 
concentrația de mangan.

Oxigen activ 5 KG
Dezinfectant cu concentrație de clor 
optimalizat pentru minipiscine. Se poate 
utiliza în cazul în care minipiscina este 
echipată cu sistem de recirculare a apei și 
sistem de filtrare. Concentrația se măsoară 
cu ajutorul testerului de oxigen activ.

Sare de brom 1 cutie=2,27 KG 
Granule de bromură de sodiu pentru 
dezinfectarea apei (minipiscine echipate cu 
sistem I.S.I.S.). 1 cutie este suficientă pentru  
~ 1 m³ volum de apă. Pentru a măsura 
nivelul de brom folosiți benzile pentru 
testarea bromului. 

Granule de clor (55%) 500 G
Dezinfectant cu granule de clor pentru sistemul de
conducte a căzilor cu hidromasaj. Soluția este 
optimă și pentru dezinfectarea periodică a căzii cu 
hidromasaj.

Tester bromură de sodiu
10 benzi de testare,  se poate măsura bromura de 
sodiu adăugată prin sistemul I.S.I.S.

 Granule pentru  reducerea PH-ului 
(100%) 1 KG 
Poate fi  folosit cu orice dezinfectant, granulele 
reducând eficient pH-ul.

Filtre preîncărcate de carbon activ 
Este suficientă pentru filtrarea 4500 de l de apă. 
Este recomandat pentru umplerea minipiscinelor, 
iazurilor de decor, sau a piscinelor pentru copii.  
Elimină din apă derivatele de cărbune și clor.

Soluție pentru tratarea suprafeței (fluid) 400 G 
Este potrivită pentru tratarea suprafețelor aflate în
contact cu apa și a celor lucioase. Suprafața devine
impermeabilă și își păstrează strălucirea timp de 8-10
săptămâni. Poate fi folosită și pe suprafețe din sticlă și
plastic.

Soluție pentru întreținerea suprafețelor (fluid) 
500 G 
Soluție pentru întreținerea suprafețelor
echipamentelor wellness.

Dezinfectant alge 1 KG
Dezinfectantul de alge este foarte eficient. Este 
biodegradabil și nu schimbă PH-ul apei. Se poate 
utiliza împreună cu alte dezinfectante cu sau fără clor.

Benzi pentru testarea bromului 4in1
50 buc de benzi, care măsoară alcalinitatea 
totală, nivelul de brom, PH-ul și duritatea apei. 
Rezulatat ultra rapid în 15 secunde. 

Anti-spumă 500 G
Anti-spumă lichidă pentru minipiscină. Reduce 
în mod eficient spuma cauzată de produsele de 
îngrijire personală sau alte materiale.

Metal Magic F 500 G
Elimină metalul lichid din apa minipiscinelor.
Elimină concentrația de var și de metale 
acumulate pe pereții minipiscinei.

Anti-calcar 500 G
Elimină metalul lichid din apa minipiscinelor. 
Previne concentrarea de calcar acumulată în apa 
minipiscinei. Elimină concentrația de var și de 
metale acumulate pe pereții minipiscinei. Protejează 
piscina de depunerea de calcar.

Dezinfectant (fluid) 500 G
Dezinfectant pentru întreținerea suprafețelor
echipamentelor wellness.

Tester de oxigen activ 3in1
25 benzi de testare, cu care se poate măsura 
alcalinitatea totală, oxigenul activ și PH-ul apei. 
Rezultat rapid în 15 secunde.

Nu este recomandată utilizarea materialelor abrazive (ex. CIF) sau substanțelor chimice (ex. diluant, acetonă) în ceea ce privește întreținerea apei. Firma 
Wellis a dobândit experiență semnificativă în domeniul întreținerii apei, prin urmare a conceput un pachet de soluții, care ajută la menținerea 
compoziției chimice a apei.

APĂ CURATĂ CA CRISTALUL 
FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE!

NOUTATE GLOBALĂ!
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ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR

Pachet chimic standard
Conținut:

•	 DEWAN-18, dezinfectant fără clor 5 kg
•	 Minus P - valoarea pH-ului redus 1 kg
•	 Metal Magic F, eliminator de metale 500 g
•	 Anti-spumă F, antispumă pentru minipiscine 500 g
•	 Wellis Alga-Sokk P, dezinfectant pentru sistemul de țevi 500 g
•	 Tester de oxigen activ 3in1, 25 buc

FILTRU MiCROSTOP  
Utilizarea substanțelor chimice este inutilă. 
Înlocuiește orice substanță chimică pe care o 
folosim pentru dezinfectarea apei (pag. 20).

Pachet chimic I.S.I.S.
Conținut:

•	 Minus P - valoarea pH-ului redus 1 kg
•	 Metal Magic F, eliminator de metale 500 g
•	 Anti-spumă F, antispumă pentru minipiscine 500 g
•	 Bromură de sodiu, 2 cutii  (2268 g/cutie)
•	 Benzi pentru testarea bromului 4in1, 50 buc

Dizolvant pentru depunerea de calcar de 
pe suprafață (gel, 30%) 1 KG
Datorită gelului soluția poate fi utilizată și pe 
suprafețe verticale. Dizolvă depunerea de calcar și 
concentrația de mangan.

Oxigen activ 5 KG
Dezinfectant cu concentrație de clor 
optimalizat pentru minipiscine. Se poate 
utiliza în cazul în care minipiscina este 
echipată cu sistem de recirculare a apei și 
sistem de filtrare. Concentrația se măsoară 
cu ajutorul testerului de oxigen activ.

Sare de brom 1 cutie=2,27 KG 
Granule de bromură de sodiu pentru 
dezinfectarea apei (minipiscine echipate cu 
sistem I.S.I.S.). 1 cutie este suficientă pentru  
~ 1 m³ volum de apă. Pentru a măsura 
nivelul de brom folosiți benzile pentru 
testarea bromului. 

Granule de clor (55%) 500 G
Dezinfectant cu granule de clor pentru sistemul de
conducte a căzilor cu hidromasaj. Soluția este 
optimă și pentru dezinfectarea periodică a căzii cu 
hidromasaj.

Tester bromură de sodiu
10 benzi de testare,  se poate măsura bromura de 
sodiu adăugată prin sistemul I.S.I.S.

 Granule pentru  reducerea PH-ului 
(100%) 1 KG 
Poate fi  folosit cu orice dezinfectant, granulele 
reducând eficient pH-ul.

Filtre preîncărcate de carbon activ 
Este suficientă pentru filtrarea 4500 de l de apă. 
Este recomandat pentru umplerea minipiscinelor, 
iazurilor de decor, sau a piscinelor pentru copii.  
Elimină din apă derivatele de cărbune și clor.

Soluție pentru tratarea suprafeței (fluid) 400 G 
Este potrivită pentru tratarea suprafețelor aflate în
contact cu apa și a celor lucioase. Suprafața devine
impermeabilă și își păstrează strălucirea timp de 8-10
săptămâni. Poate fi folosită și pe suprafețe din sticlă și
plastic.

Soluție pentru întreținerea suprafețelor (fluid) 
500 G 
Soluție pentru întreținerea suprafețelor
echipamentelor wellness.

Dezinfectant alge 1 KG
Dezinfectantul de alge este foarte eficient. Este 
biodegradabil și nu schimbă PH-ul apei. Se poate 
utiliza împreună cu alte dezinfectante cu sau fără clor.

Benzi pentru testarea bromului 4in1
50 buc de benzi, care măsoară alcalinitatea 
totală, nivelul de brom, PH-ul și duritatea apei. 
Rezulatat ultra rapid în 15 secunde. 

Anti-spumă 500 G
Anti-spumă lichidă pentru minipiscină. Reduce 
în mod eficient spuma cauzată de produsele de 
îngrijire personală sau alte materiale.

Metal Magic F 500 G
Elimină metalul lichid din apa minipiscinelor.
Elimină concentrația de var și de metale 
acumulate pe pereții minipiscinei.

Anti-calcar 500 G
Elimină metalul lichid din apa minipiscinelor. 
Previne concentrarea de calcar acumulată în apa 
minipiscinei. Elimină concentrația de var și de 
metale acumulate pe pereții minipiscinei. Protejează 
piscina de depunerea de calcar.

Dezinfectant (fluid) 500 G
Dezinfectant pentru întreținerea suprafețelor
echipamentelor wellness.

Tester de oxigen activ 3in1
25 benzi de testare, cu care se poate măsura 
alcalinitatea totală, oxigenul activ și PH-ul apei. 
Rezultat rapid în 15 secunde.

Nu este recomandată utilizarea materialelor abrazive (ex. CIF) sau substanțelor chimice (ex. diluant, acetonă) în ceea ce privește întreținerea apei. Firma 
Wellis a dobândit experiență semnificativă în domeniul întreținerii apei, prin urmare a conceput un pachet de soluții, care ajută la menținerea 
compoziției chimice a apei.

APĂ CURATĂ CA CRISTALUL 
FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE!

NOUTATE GLOBALĂ!
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USER-FRIENDLY
Se încălzește în 15 minute la temperatura de gătit. Peretele de

ceramică asigură temperatura uniformă, iar distribuția de

căldură previne formarea hot spot-urilor. Utilizarea este

practică, nu este nevoie să înlocuiți cărbunii: o doză de

cărbune este suficientă pentru 4-6 ore de gătit.

MULTILATERAL
Grătar și cuptor în același timp! În plus, asigură cele mai mari

facilități pentru gătitul lent.

Fiecare EGG are ca echipament standard: ușă din oțel inoxidabil cu

ventilație, grătar din oțel inoxidabil, termometru, capac de fontă

multifuncțional cu strat dublu rezistent la intemperii.

SIGUR
Are o structură închisă de preparare a alimentelor, pentru a

evita situațiile periculoase. Se poate folosi perfect, în condiții

de siguranță. Suprafața ceramică nu se încălzește.

PUTERNIC
Rezistă la temperaturi extreme de la -30 ° C până la +400 ° C.

Este deasemena rezistentă la intemperii, nu se va rugini

niciodată.

DESIGN TIPIC
Designul unic al grătarului Big Green Egg va atrage 

toate privirile în grădina dumneavoastră!

ACCESORII GRĂDINĂ

ACCESORII, PIESE
Micile detalii sunt importante, astfel pe 

umbrele se pot monta lămpi, greutăți și 

tuburi care dau o notă estetică calității. 

UMBRELĂ CLASSIC
Tipul de umbrelă cea mai solicitată, 

deoarece este incredibil de durabilă, 

robustă, mobilă și elegantă. Parasolarul 

poate fi rotund, pătrat sau 

dreptunghiular și se poate opta pentru 

dimensiuni diferite.

UMBRELĂ LATERALĂ
Umbrelă laterală elegantă și specială. 

Completează perfect grădinile, terasele. 

Parasolarul poate fi rotund, pătrat sau 

dreptunghiular și se poate opta pentru 

dimensiuni diferite.
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Procedeu de funcţionare service Wellis:
Pentru a evita neplăcerile cauzate de problemele de garanţie a produselor 
cu hidromasaj marca Wellis, punerea în funcţiune a acestor produse este 
gratuită. Procedeul de punere în
funcţiune numit în continuare PIF, constă în:
-verificarea legăturilor electrice şi a legăturilor la reţeaua de apă,
-verificarea conexiunilor de curenţi slabi,
-verificarea existenţei unei siguranţe diferenţiale cu valoare de maxim 
30mA (0,03A),
-verificarea existenţei împământării,
-explicarea funcţionării pentru client,
-explicarea metodelor de întreţinere a produsului,
-explicarea metodelor de întreţinere a apei în cazul minipiscinelor,
-remedierea eventualelor defecte de fabricaţie.

PIF este făcută de service-ul autorizat SC ACME SRL, garanţia produselor 
Wellis este de 2 ani din data facturării produsului. Pentru a beneficia de 
PIF este necesar ca în termen de maxim 15 zile de la data facturării 
produsului să fie anunţat service-ul autorizat SC ACME SRL pentru
stabilirea problemelor de instalare şi pentru programarea PIF. Această 
obligație îi revine vânzătorului. 

IMPORTANT: anunţarea service-ului în maxim 15 zile din data facturării 
produsului este obligatorie chiar dacă produsul va fi montat mai târziu.
PIF este gratuită! Produsele la care nu a fost cerută PIF în perioada de 15 
zile din data facturării produsului, vor pierde garanţia. PIF poate fi 
solicitată prin telefon la numărul: 0744-775667 sau în scris la adresa de 
mail: office@piscinecluj.ro.
PIF va fi făcută la o dată prestabilită cu clientul final după asamblarea şi 
instalarea produsului. Beneficiează de PIF gratuită doar produsele care 
necesită legătură la reţeaua de curent electric

GARANȚIE ȘI SERVICE

PENTRU MINIPISCINELE FABRICATE 
DE NOI OFERIM O GARANȚIE 
COMPLETĂ DE 5 ANI!

Garanție de 10 ani pentru corpul de cadă 
Condiția celor 10 ani de garanție este ca întreținerea și curățarea 
corpurilor de cadă să fie efectuate corect, fără abrazive mecanice (ex. praf 
de curățat) sau subsanțe chimice (cum ar fi diluantul, acetona, acid 
clorhidric et.), deasemenea este importantă utilizarea piciorușelor 
reglabile și respectarea instrucțiunilor de instalare. Producătorul nu este 
responsabil pentru daunele cauzate de curățarea necorespunzătoare. 
Găurirea corpului de cadă atrage după sine pierderea garanției. În niciun 
caz nu aveți voie să așezați un pavaj pe marginea superioară a căziilor.

Instalarea unui obiect Wellis presupune trimiterea instrucţiunilor de 
preinstalare, verificarea respectării acestora, instalarea propriu-zisă a 
obiectului, punerea în funcţiune, verificarea funcţionării obiectului şi 
explicarea funcţionării pentru client. În cazul minipiscinelor preţul
include manopera pentru prima umplere, dezinfectare şi reglaj al PH-ului 
apei, precum şi explicarea metodelor de întreţinere a apei.

Pentru orice produs Wellis instalat de către ACME Srl se asigură o garanţie 
de 2 ani, ceea ce înseamnă intervenţie şi piesă de schimb gratuită. Pentru 
obiectele care nu sunt instalate de o firmă autorizată Wellis România se 
asigură piesă de schimb gratuită şi intervenţie contra cost. După
expirarea termenului de garanţie de 2 ani toate cheltuielile vor fi suportate 
de client (piesă de schimb, deplasare, manoperă).

Centre service: Cluj-N, Timişoara, Braşov, Bucureşti, Craiova, 

Tg-Secuiesc, Oradea, Piatra-Neamţ, Satu Mare
Deplasare : 50 RON+TVA/deplasare
Deplasare în afara județului Cluj: 0,8 RON +TVA/km 

Deplasare cu transport: 1,2 RON + TVA/km
Manopera de reparații: 75 RON + TVA/oră

Scopul Serviciului Clienți Wellis este de a
oferi răspunsuri la toate întrebările
dumneavoastră. Contactați-ne prin
telefon sau e-mail, iar noi vom răspunde
la solicitarea dumneavoastră rapid și eficient. 
Solicitările și întrebările primite vor fi 
comunicate departamentelor, iar răspunsul îl 
primiți în cel mai scurt timp posibil. Vă rugăm 
să ne contactați cu privire la orice problemă, 
cea de reparare, întreținere sau transport-
montare.

GARANȚIE

Profesioniștii Wellis au mulți ani de experiență 
în lucrări de instalații foarte complexe, din 
acest motiv recomandăm tuturor clienților 
service-ul nostru. Instalarea minipiscinelor, 
căzilor sau a cabinelor necesită o cunoaștere 
exactă a produsului achiziționat, deoarece
acestea sunt conectate simultan la sistemele 
electrice și de alimentare cu apă. Prin urmare, 
garanția de 2 ani este valabilă cu condiția ca 
produsele noastre să fie montate de 
tehnicieni Wellis. Astfel și dumneavoastră 
puteți fi sigur că veți savura beneficiile
produselor noastre timp de ani de zile!

TRANSPORT

Asigurăm livrarea la domiciliu a produselor 
wellness cumpărate. Personalul nostru vă va 
suna și va stabili data în care produsele vor fi 
livrate și montate în căminul dumneavoastră.
Livrarea și punerea în funcțiune a produselor 
va fi efectuată separat de câte o echipă, însă 
vom face tot posibilul ca dumneavoastră să 
puteți să vă bucurați de produsele 
achiziționate cât mai repede posibil.

În acest fel veți putea monitoriza programul 
de lucru a specialiștilor, iar produsele 
selectate Wellis vor ajunge tocmai la timpul 
dorit, pentru a împodobi baia 
dumneavoastră. Tehnicienii noștrii se vor 
adapta programului dumneavoastră

REPARAȚIE

Probleme pot apărea oricând, fiind vorba de 
orice produs, care ar putea rezulta din 
utilizarea incorectă sau montarea
necorespunzătoare. Clienții Wellis merită cel 
mai bun, tot ce trebuie să faceți este să ne 
contactați, iar noi vă vom oferi soluții eficiente. 
Experții noștrii, având mulți ani de experiență 
preiau orice lucrare de îmbunătățire a 
produselor, repară chiar și produse care nu 
aparțin gamei Wellis

ÎNTREȚINERE

Întreținerea periodică a produselor Wellis și a 
echipamentelor wellness similare este foarte 
importantă (inspecție, curățarea pieselor,
completarea minipiscinei cu apă dedurizată 
etc.), deoarece economisiți bani și timp, iar 
durata de viață a produselor poate fi 
prelungită. În cazul în care vă asigurați ca 
produsul să fie inspectat periodic, reduceți
costurile suplimentare și nu trebuie să
așteptați să fie reparate. Sunați-ne pentru a 
asigura durabilitatea produselor Wellis!

FIABILITATE

Dacă instalarea aparatului este făcută de un 
instalator Wellis, puteți fi sigur că 
profesionistul va cunoaște legarea
corespunzătoare a celor 107 de duze, în
comparație cu un instalator nepriceput.
Sunați-ne și colegii noștrii stau la dispoziția 
dumneavoastră pentru ca instalarea să fie 
efectuată într-un timp cât mai scurt de la 
cumpărarea produsului.

INSTALATORI PROFESIONIȘTI

Suntem convinși că experiența instalatorilor 
noștrii asigură clienților bucuria de a folosi 
produsele și beneficiile hidromasajului un 
timp mai îndelungat. Fiți și dumneavoastră 
clientul nostru!

PROGRAM FLEXIBIL
Firma noastră va face tot posibilul pentru a 
livra în cel mai scurt timp și fără probleme 
produsele comandate.

SERVICIUL CLIENȚI WELLIS
SERVICIUL CLIENȚI
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aparțin gamei Wellis

ÎNTREȚINERE

Întreținerea periodică a produselor Wellis și a 
echipamentelor wellness similare este foarte 
importantă (inspecție, curățarea pieselor,
completarea minipiscinei cu apă dedurizată 
etc.), deoarece economisiți bani și timp, iar 
durata de viață a produselor poate fi 
prelungită. În cazul în care vă asigurați ca 
produsul să fie inspectat periodic, reduceți
costurile suplimentare și nu trebuie să
așteptați să fie reparate. Sunați-ne pentru a 
asigura durabilitatea produselor Wellis!

FIABILITATE

Dacă instalarea aparatului este făcută de un 
instalator Wellis, puteți fi sigur că 
profesionistul va cunoaște legarea
corespunzătoare a celor 107 de duze, în
comparație cu un instalator nepriceput.
Sunați-ne și colegii noștrii stau la dispoziția 
dumneavoastră pentru ca instalarea să fie 
efectuată într-un timp cât mai scurt de la 
cumpărarea produsului.

INSTALATORI PROFESIONIȘTI

Suntem convinși că experiența instalatorilor 
noștrii asigură clienților bucuria de a folosi 
produsele și beneficiile hidromasajului un 
timp mai îndelungat. Fiți și dumneavoastră 
clientul nostru!

PROGRAM FLEXIBIL
Firma noastră va face tot posibilul pentru a 
livra în cel mai scurt timp și fără probleme 
produsele comandate.

SERVICIUL CLIENȚI WELLIS
SERVICIUL CLIENȚI
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BLOWER CU AER CALD/ BLOWER CU AER CALD SILENT™ 
Un blower cu aer cald oferă un plus de confort în comparație cu aparatele de aer standard. Aparatul cu 
aer cald masează delicat pielea și încetinește răcirea apei.
Motorul Silent™  reduce nivelul de zgomot produs sub 60 dB.

MOTOR CIRCULARE APĂ LAING 0,1 KW
Motorul Laing este un echipament de consum redus (110W / h). Având o durată lungă de viață și o 
funcționare silențioasă este o piesă ecologică și eficientă.

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul Wellis Pulsar™  are un panou de control separat, prin care puteți să selectați individual dintre cele 9 
programe de masaj. Duzele de masaj se pot închide și deschide după placul dumneavoastră.

AROMATERAPIE
Miresmele aromaterapiei și uleiurile volatile sunt folosite pentru a răsfăța spiritul și trupul.

CADRU WPC
Mixtura specială de lemn masiv și plastic asigură o stabilitate excepțională și durată de viață îndelungată

PANOU DE CONTROL SUPLIMENTAR
Cu ajutorul panoului de control one/touch complementar motoarele de masaj pot fi pornite sau oprite, iar 
cu panoul cu patru butoane pot fi controlate cele două motoare de masaj.  Hidromasajul și iluminarea pot fi 
reglate tot de acest panou. 

CAPAC TERMOIZOLANT
Capacele au fost proiectate să mențină căldura și să reducă costurile de energie. Izolația termică este 
asigurată de o spumă specială, care este acoperită în exterior de o piele sintetică UV. 

SISTEM DE USCARE
Sistemul de uscare usucă sistemul de conducte și previne formarea algelor și a bacteriilor în cadă. 

RADIO FM  CU CONECTARE LA CD PLAYER 
Radio FM/CD player integrat.

SOBĂ SAUNĂ
Sobă de saună de 6-8 kW pentru saunele combinate, 1 set de pietre vulcanice, ciubar.

CROMOTERAPIE
Cromoterapie integrată în saună.

USB/FM
Radio Fm/MP3 player/CD player integrat.

TELEVIZOR LCD
TV LCD 7"cu telecomandă,

MENȚINEREA TEMPERATURII APEI
Sistemul pentru menținerea temperaturii apei asigură temperatura potrivită a apei, astfel economisiți o 
cantitae considerabilă de apă și bani.

GENERATOR DE OZON
Calitățile antiseptice și antibacteriane ale generatorului de ozon reduc cantitatea de substanțe chimice 
utilizate în apă într-un mod ecologic.
CROMOTERAPIE/CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ
Cromoterapie integrată în cadă. Cromoterapia exclusivă este construită în laterala căzii, care conține 12-20 
de LED-uri și oferă iluminare subacvatică prin culorile benefice. 

CROMOTERAPIE/CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ
Cromoterapia este integrată în minipisciniă și conține 1 buc corp de iluminare cu 55 LED.
Cromoterapia exclusivă este construită în laterala minipiscinei, care conține 12-20 de LEDuri și oferă 
iluminare subacvatică prin culorile benefice. 

APLICAȚIE SMARTPHONE CU CONECTARE LA WIFI
Aplicația SmartPhone este o dezvoltare nouă pentru minipiscinele noastre. Obțineți acces instantaneu și 
control de la distanță. Aveți acces la minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul Wifi oriunde, oricând 
cu posibiliatea de a regla temperatura apei, circulația aerului sau de a  verifica starea curentă a minipiscinei.
SISTEM DE SUNET WIPOD MULTIMEDIA/SISTEM DE SUNET AQUASOUL™ 
Sistemul audio Wellis Wipod este un sistem performant care vă va relaxa cu sunetul 3D ce trebuie 
experimentat! 
Sistemul de sunet AquaSoul™ conține noi piese de calitate, rezistente la apă. Unitatea încorporata se poate 
conecta la telefoanele mobile cu Bluetooth sau alte dispozitive similare.

GENERATOR DE OZON/DEZINFECTANT PHILIPS UV
Calitățile antiseptice și antibacteriane ale generatorului de ozon reduc cantitatea de substanțe chimice 
utilizate în apă într-un mod ecologic.
Dezinfectantul UV gestionează în condiții de siguranță și în mod automat apa din minipiscina cu 
hidromasaj. Asigură o apă clară ca cristalul și naturală pentru îmbăiere.
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BLOWER CU AER CALD/ BLOWER CU AER CALD SILENT™ 
Un blower cu aer cald oferă un plus de confort în comparație cu aparatele de aer standard. Aparatul cu 
aer cald masează delicat pielea și încetinește răcirea apei.
Motorul Silent™  reduce nivelul de zgomot produs sub 60 dB.

MOTOR CIRCULARE APĂ LAING 0,1 KW
Motorul Laing este un echipament de consum redus (110W / h). Având o durată lungă de viață și o 
funcționare silențioasă este o piesă ecologică și eficientă.

SISTEM DE MASAJ PULSAR™ 
Sistemul Wellis Pulsar™  are un panou de control separat, prin care puteți să selectați individual dintre cele 9 
programe de masaj. Duzele de masaj se pot închide și deschide după placul dumneavoastră.

AROMATERAPIE
Miresmele aromaterapiei și uleiurile volatile sunt folosite pentru a răsfăța spiritul și trupul.

CADRU WPC
Mixtura specială de lemn masiv și plastic asigură o stabilitate excepțională și durată de viață îndelungată

PANOU DE CONTROL SUPLIMENTAR
Cu ajutorul panoului de control one/touch complementar motoarele de masaj pot fi pornite sau oprite, iar 
cu panoul cu patru butoane pot fi controlate cele două motoare de masaj.  Hidromasajul și iluminarea pot fi 
reglate tot de acest panou. 

CAPAC TERMOIZOLANT
Capacele au fost proiectate să mențină căldura și să reducă costurile de energie. Izolația termică este 
asigurată de o spumă specială, care este acoperită în exterior de o piele sintetică UV. 

SISTEM DE USCARE
Sistemul de uscare usucă sistemul de conducte și previne formarea algelor și a bacteriilor în cadă. 

RADIO FM  CU CONECTARE LA CD PLAYER 
Radio FM/CD player integrat.

SOBĂ SAUNĂ
Sobă de saună de 6-8 kW pentru saunele combinate, 1 set de pietre vulcanice, ciubar.

CROMOTERAPIE
Cromoterapie integrată în saună.

USB/FM
Radio Fm/MP3 player/CD player integrat.

TELEVIZOR LCD
TV LCD 7"cu telecomandă,

MENȚINEREA TEMPERATURII APEI
Sistemul pentru menținerea temperaturii apei asigură temperatura potrivită a apei, astfel economisiți o 
cantitae considerabilă de apă și bani.

GENERATOR DE OZON
Calitățile antiseptice și antibacteriane ale generatorului de ozon reduc cantitatea de substanțe chimice 
utilizate în apă într-un mod ecologic.
CROMOTERAPIE/CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ
Cromoterapie integrată în cadă. Cromoterapia exclusivă este construită în laterala căzii, care conține 12-20 
de LED-uri și oferă iluminare subacvatică prin culorile benefice. 

CROMOTERAPIE/CROMOTERAPIE EXCLUSIVĂ
Cromoterapia este integrată în minipisciniă și conține 1 buc corp de iluminare cu 55 LED.
Cromoterapia exclusivă este construită în laterala minipiscinei, care conține 12-20 de LEDuri și oferă 
iluminare subacvatică prin culorile benefice. 

APLICAȚIE SMARTPHONE CU CONECTARE LA WIFI
Aplicația SmartPhone este o dezvoltare nouă pentru minipiscinele noastre. Obțineți acces instantaneu și 
control de la distanță. Aveți acces la minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul Wifi oriunde, oricând 
cu posibiliatea de a regla temperatura apei, circulația aerului sau de a  verifica starea curentă a minipiscinei.
SISTEM DE SUNET WIPOD MULTIMEDIA/SISTEM DE SUNET AQUASOUL™ 
Sistemul audio Wellis Wipod este un sistem performant care vă va relaxa cu sunetul 3D ce trebuie 
experimentat! 
Sistemul de sunet AquaSoul™ conține noi piese de calitate, rezistente la apă. Unitatea încorporata se poate 
conecta la telefoanele mobile cu Bluetooth sau alte dispozitive similare.

GENERATOR DE OZON/DEZINFECTANT PHILIPS UV
Calitățile antiseptice și antibacteriane ale generatorului de ozon reduc cantitatea de substanțe chimice 
utilizate în apă într-un mod ecologic.
Dezinfectantul UV gestionează în condiții de siguranță și în mod automat apa din minipiscina cu 
hidromasaj. Asigură o apă clară ca cristalul și naturală pentru îmbăiere.
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Produsele prezentate în catalog sunt ilustrații și nu sunt întotdeauna conform specificațiilor. Wellis își rezervă dreptul la modificări fără atenționare în 
prealabil, referitor și la gama de produse, deoarece gama de produse este valabilă la data tipăririi. 
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.




