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a cégről

M A G YA R VÁ L L A L AT, E U R Ó PA I M I N Ő S É G ,
X XI. SZÁZADI TECHNOLÓGIA
A Wellis Magyarország Zrt. magyar gyártóként
abszolút piacvezető szerepelt tölt be a hazai wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek
sorában. A 2000-es évek elején alapított néhány fős
családi vállalkozás mára 500 munkavállalójával
állítja elő az európai minőségű prémium medencéket és szanitereket, és szolgálja ki közel 500 hazai
és nemzetközi partnerhálózatát. Az alapítás éveiben
a Wellis kizárólag import termékekből állította
össze wellness termék kínálatát, majd 2005-től
kezdetét vette a saját márkás termékek forgalmazása országszerte több saját és franchise üzlettel.
A kezdeti import termékekből álló kínálatot a saját
fejlesztésű és gyártású wellness termékek sokasága váltotta fel. 2010 tavaszán megépült az első 7000
m2-es kád és masszázsmedence gyártócsarnok,
amely több soron, robottechnikával felszerelt egységekkel kezdte el kiszolgálni a kínálkozó igényeket.
A saját komplexum nyújtotta előnyöket és a hazai
gyártási lehetőséget kihasználva darabszámunkban
évről évre sikerült dupláznunk a teljesítményt.
É V I 10 0 0 0 L E G YÁ R T O T T
MASSZÁZSMEDENCE
A közelmúltban ismét egy újabb fordulóponthoz
érkezett a Wellis. A kiemelkedő termékminőségnek,
illetve a jelentős export tevékenységnek köszönhetően mára szinte az összes európai országban
jelen vannak termékei. A növekvő piaci igények és a
21. századi, minőségi gyártástechnológia pedig egy
újabb gyártócsarnok létrehozását követelte meg,
ahol közel 10.000 m2-en folytatódik a termelés. A
2015 decemberében átadott komplexumnak köszönhetően óriási kapacitásbeli növekedés érhető
el, így néhány évben belül akár évi 20 000 család is
részese lehet a minőségi, magyar jakuzzi nyújtotta
wellness élménynek!

a cégről

WELLIS: JELEN ÉS JÖVŐ

E U R Ó PA I G YÁ R TÁ S
„Medencéink kialakítása során igyekeztünk a lehető
legtöbb ergonómiai igénynek megfelelni. Folyamatosan az újításokra törekszünk, éppen ezért saját
tervezőmérnökeinkkel közösen álmodjuk meg a
fejlesztéseinket. A több mint 17 000 m2 gyártóterületen a legmodernebb, robottechnológiával
felszerelt gépészettel zajlik a termelés. Így az, ami
tervezésben már tökéletesen kialakított, rövid időn
belül már a gyártósoron is tesztelésre kerül és a
vevőink előtt mutatkozik be. A saját fejlesztésnek
és gyártásnak köszönhetően maximális termékismerettel rendelkezünk, ami elengedhetetlen a
precizitáshoz.
Termékeink gyártása során kizárólag a legjobb
minőségű alapanyagok felhasználásával dolgozunk,
ami mögött sokéves beszállítói tapasztalat áll.
Számunkra legalább annyira fontos ugyanis a kiváló
termékminőség, akárcsak a vevőkörünknek. Ha
nem ügyelnénk erre és nem törekednénk a folyamatos fejlődésre, sosem kerülhettünk volna Európa
élére a jakuzzi-gyártás területén.
Szeretnénk, ha fejlődésünk a jövőben sem érne
véget. Az elkövetkezendő időszakban is több,
jelentősebb projekt megvalósításával növelnénk
termelésünk színvonalát és darabszámát, illetve
dolgozóink létszámát.”

A Wellis nemzetközi elismertségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint a számtalan nemzetközi kiállításon elnyert termékdíj, melyek a kitűnő minőség és a
több mint 10 éves szakmai tapasztalat eredményei.
Számos szakmai kiállítás magyar és nemzetközi
viszonylatban, ahol az újabb ügyfelek bevonzása
mellett a meglévő vevői kapcsolatok megóvása, és
továbbfejlesztése a cél.
A több mint 300 külföldi partnerrel és kiterjedt
belföldi partner hálózattal rendelkező Wellis
Magyarország Zrt. telephelyén található gyártó- és
logisztikai központ létesítményei mára már elérik a
több mint 35 000 m2 alapterületet. 2016-ban a kád
és masszázsmedencéink gyártása mellett megkezdtük a swim spa medencék gyártását is. 2019
tavaszán elkészülő újabb zöldmezős beruházásunkkal pedig újabb 10.000 m2-rel növeljük telephelyünk
beépítettségét egy több emeletes magas raktár
megépítésével. Az új raktárban önmagában 4000
medence tárolását valósíthatjuk meg, ezzel is
rugalmasságot nyújtva partnereinknek. Összességében gyártócsarnokainkban havi szinten több
mint 700 masszázsmedence és 20-30 db kiváló
minőségű ellenáramoltató swim spa úszómedence
kerül legyártásra.
Az utóbbi évek töretlen fejlődésével a Wellis elérte,
hogy Európa legnagyobb jakuzzi gyártójává vált és
megkezdte szereplését a jakuzzi gyártás fellegvárának számító amerikai piacon is. A vállalat víziójának
megvalósulásával a Wellis az elkövetkező években
a világ top gyártóinak egyikévé szeretne válni, aki
Európa szívéből kínál prémium megoldásokat a
wellness szegmensben.

A w ellis ép ü let k omplexumai E urópa sz í vé b en

ÁNTSZ
Wellis medencegyártás videó
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- Nem akar leülni? - Kérdezem automatikusan
páciensemtől, aki kísértetiesen hasonló módon
közelít rendelőm bejáratán keresztül, mint az
előző beteg. A választ
egy határozott
mozdulat formázta,
melyet a nonverbális
kommunikáció tett
teljesen egyértelművé.
- Nem, nem tudok,
nagyon fáj a hátam!
Ezek a mondatok napi
rutin munkám talán leggyakrabban elhangzó
panaszai között szerepelnek, s a jéghegy
csúcsaként jeleznek olyan tünetegyütteseket,
melyek korunk civilizációs ártalmainak, többek
között az ülő életformának következményei.

Ülünk az autóban, ülünk a metrón, ülünk
dolgozószobánkban és ülünk a munkahelyünkön.
Fejünk gyakran órákig ugyanabban az előrehajtott
pozícióban várja, hogy vége legyen a munkaidőnek, s
gyakran pihenési fázisunkat keseríti meg egy rosszul
megválasztott párna vagy ágybetét.

költünk egészséges élelmiszerekre, vagy törődünk
felesleges kilóinkkal különböző kardio-gépeket
beszerezve, és olykor házastársunk együttérző
érintése juttatja csak eszünkbe egy téli nyitott
élménymedence életmentő, nyakat masszírozó
vízsugarát!

A gerinc, nagy-ízületek kopásából származó,
meszesedés miatt kialakuló elváltozások
mozgásszegény életformánk, munkaterületünk
monotonitásának következményei. Egy
rosszul időzített sportesemény sérülései is
okozhatnak hasonló, heteken keresztül elhúzódó
mozgáskorlátozottságot.

- Ne hagyd abba! - hangzik el az ellazulásra vágyó
kiáltás egy fél perces masszázs után, de lehetetlen
elvárni a segítő kezektől, hogy a nap végén
folytassák az életmentést.
Ez az élmény azonban nem csak évente egyszer, egy
kivételes hétvége során nyújthat teljes relaxációt, ez
a rekreáció házhoz hozható!

Kényelmes életvitelünk felgyorsulása során
általában pont azon tevékenységeink maradnak
ki, melyek a panaszok kialakulásáért felelős
kényszertartásokat kompenzálhatnák. Sokat

Átélhető, nem csak a nyaki izomzatot, hanem
a törzs teljes izomcsoportjait is elérő, a
súlytalanság élményét is imitáló regeneráció!
Otthon, a lakásában!

2.

3.

A Wellis, masszázsmedencéi
különleges anatómiai szempontokat
figyelembe vevő ter vezése során olyan
masszázsfúvókákat fejlesztett ki,
melyek a hétköznapok terhelésének
leginkább kitett területek vázizomzatát
és kötőszöveteit veszik kezelésbe.

A reumatológiai kezelések során rutinszerűen
használt tangentor technikáknak megfelelően a
masszázs során a turbulens folyadék áramlás
fokozza az izomzat vérbőségét, lazítja az izomzatot,
így felgyorsítja annak anyagcseréjét, regenerációját.
Az izomcsoportok – főleg az alsó végtag izmainak
– elérése által nem csak a harántcsíkolt izomzatra
fejtenek ki pozitív élettani hatásokat, hanem a vénás
keringést támogatva csökkentik a feszülő láb érzést
azáltal, hogy támogatják a vénás keringést, így
csökkenhet az alsó végtagok duzzanata is!
A modern technikai újítás során kialakított forgó
fejes egységek gyengébb nyomással nagyobb
felületeket képesek elérni, míg a fix fúvókák
a mélyebb rostokat is átmasszírozzák. Az
egyedi MagmaJet™ révén a teljes ellazulást, a
lebegést is átélheti, így minden izomcsoportját
ellazítva, az ízületek teljes tehermentesítése által
regenerálódhat!

1. W-Flow áramoltató rendszer - 180m3/h kapacitás,
50-60 cm-es vízáramlási szélesség.
2. W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként megforgatni, mindössze 7A feszültségigénnyel.
3. Swim spa river jet - 340l/perc kapacitás, állítható irány és
áramlás erősség.
4. Forgófejes fúvókáink nagyobb testfelületen, körkörös,
lágyabb masszázst nyújtanak.
5. Fix állású fúvókáink egy testrészre irányuló vízsugarukkal
intenzív masszázsélményt biztosítanak.
6. Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Wellis MagmaJet™ fúvóka. Akár rá is feküdhet, és
lebeghet a súlytalanság állapotában.

6.
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A Cég kutatócsoportja olyan kezelési
helyeket fejlesztett ki egy-egy
medencében, mely az élményeken
túl különböző élettani hatásokkal
is bír. Az ülések formája követi a
test vonalát, hogy Ön kényelmesen
tölthessen el akár órákat is
a medencében. A különböző
igényeknek megfelelően változatos

fúvóka összetétellel és elrendezéssel
tervezték az üléseket, hogy mindenki
megtalálja a számára ideális helyet (a
fúvókák elrendezése medencénként
eltérő lehet).

Izgalmas fejlesztés a Vario Pods
masszázshely, mely „ütögetős”
technikája révén egészen mély
izomrostokat is elér.
A Pulsar™ masszázsrendszer a
Wellis Everest és Olympus medencék
különlegessége. A mágnesszelepek
segítségével, melyek ritmusra

nyitják és zárják a fúvókákat,
lüktető masszázs jön létre, mely
végighalad a fürdőző testén. Ez
a terápia, hasonló kézzel történő
masszázshoz, serkenti a vérkeringést
és elősegíti a méreganyagok
kiürítését a szervezetből. – És persze
elképesztően pihentető is.
Az Everest masszázsmedence a legváltozatosabb masszázs élményeket kínálja Önnek

M e d e n c é i n k a z a l á b b i m a ss z á z s h e l y e k k e l r e n d e l k e z n e k * :

Relax
m a ss z á z s h e l y

Expert
m a ss z á z s h e l y

Cool down
m a ss z á z s h e l y

Focus
m a ss z á z s h e l y

Body Flow
m a ss z á z s h e l y

Intenso
m a ss z á z s h e l y

A vállövi, a törzs hosszanti
izomkötegeit, valamint
a csípő hajlító, a térd feszítő
izomzatának regenerációját
célozza meg, melyek
a terhelésnek leginkább
kitett izomcsoportok
a szervezetben.

Állítható fúvókái személyre
szabott irányban
és erősségben képesek
fiziológiás hatásaikat elérni.

A fotel-kiképzés levezető
jellegű relaxálást biztosít,
melynek pszichikai,
nyugtató hatását
említenénk meg az élettani
funkciók helyreállítása
mellett.

Az Expert hatásnak
megfelelő élményt nyújt
használójának, lazítva
a hát hosszanti izomrostjait,
passzívan átmozgatva
a csípő, comb hajlító, feszítő
izomcsoportjait.

A legintenzívebb fiziológiás
hatású masszázshely, a
törzs izomrostjai mellett
az alsó végtag vénás- és
nyirok-keringésére is kifejti
hatását, így tehermentesítve
a vénabillentyűket.

A legpezsdítőbb
masszázshely. A hivatásos
sportolók kedvence.
Egy kimerítő és intenzív
edzés után biztosítja a
legkritikusabb területek,
hát- és lábizmok
regenerációját.

Oxygen Therapy™ a bőr szépségéért

A fényterápia segít a mélyebb relaxációban

Aromaterápiával egészítheti ki a tökéletes
hidromasszázs élményét

Nem csak vázrendszerünk és izomzatunk szorul
törődésre a mindennapi megpróbáltatások során.
Bőrünk, mint leginkább a külvilággal kommunikáló
szervünk is odafigyelést igényel, hiszen a
mindennapok mechanikai, UV- és hőhatásai a
bőr elhasználódásához, korai elöregedéséhez
vezethetnek akkor, ha a folyamatos ”használatakor”
nem törődünk a regenerációval!

1994-ben Lothar Bode, egy német bőrgyógyász
fejlesztett ki egy olyan oxigénterápiás gépet,
mellyel ekcémás, pszoriázisos, bőrrákos betegeket
kezelt kiváló eredménnyel.

Mindaz a jótékony befolyás, mely a magas oxigén
koncentrációjú víz bőrre kifejtett élettani hatása
során kimutatható, az a Wellis medencék Oxygen
Therapy™ szolgáltatása által hozzáférhető
a hétköznapokban!

Különleges funkció az Oxygen Therapy™, az említett
hatásokon kívül az izomszövet, valamint a vénásés nyirok-keringés támogatásán túl a bőrre, s
annak függelékeire (pl. verejték-, faggyúmirigyek,
szőrtüszők) is jótékony befolyással van.
nem csak javítja a bőr oxigenizációját,
hidratáltságát, de pólusaiból eltávolítja
a szennyeződéseket is.
* A fúvókák elrendezése medencénként eltérő lehet az egyes
üléskialakításokon.

A terápia lényege egy magasabb oxigénszint
eljuttatása a bőr alatti kötőszövetbe, mely a
kollagén szintézis, anyagcsere, öngyógyító
folyamatok serkentésével nem csak a
gyógyulásban, hanem a bőrbetegségek
megelőzésében is számottevő eredményekhez
vezetett.
Ezen kiváló tanulmány, s az azóta továbbfejlesztett
oxigénterápia újításain felbuzdulva a Wellis
innovációja, az Oxygen Therapy™ is elérhető
(Everest és Olympus medencéikben)!

A paraszimpatikus idegrendszer opiát
transzmittereinek felszabadulását, a teljes
ellazulást fényterápiával, aromaterápiás
illóolajokkal lehet fokozni, melyek aromaterápiás
patronok alkalmazásával érhetők el, így téve
teljessé a Wellis medencék komplex szolgáltatását.
- Doktor úr! Teljesen meggyógyultam!
- Mi történt, hiszen pénteken még menni sem tudott!?
- Megjött a Wellis medencém! Nem kell sem
nyugtató, sem fájdalomcsillapító! Tudok
újból pihenni! Köszönöm a tanácsot, teljesen
megfiatalodtam!
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minőség b iztos í tás
A Wellis a minőségi termékek gyártása mellett
kötelezte el magát és ez alapján szeretné megkülönböztetni magát a piaci kínálatban.
Termékeink TÜV tanúsítvánnyal, CE jelöléssel és
ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek.

peakline

Peakline termékcsaládunk prémium modelljeinket öleli fel. Teljes körű felszereltségükön, modern és stílusújító kialakításukon túl
extra funkcióikkal, egyedi megoldásaikkal válnak a Wellis márka kiemelt darabjaivá.

A romaterápia
Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek.
Folyékony formában egy pumpás adagolóval juttatja bele a vízbe az illatanyagot.

s k andináv szigetelés
Az opcióként választható skandináv szigeteléssel
biztos lehet benne, hogy a hideg téli hónapokban is
költségkímélően használhatja medencéjét. Többrétegű polyfoam lapok, perem alatti, valamint az aljzat
és a burkolat közötti szigeteléssel.
P O L I - M A X ™ erős í tés
Rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a kádban vagy medencében kényelmesen eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg.
Kiváló hangszigetelő képességgel bír. A poliuretán
szigetelés környezetbarát erősítési mód az üvegszál
erősítéssel szemben. Rétegei a következők:
1. Antimikrobiális felületkezeléssel ellátott külső
akrilréteg.
2. ABS polymer réteg, mely növeli az akril réteg
erősségét és ütésállóságát.
3. Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet
robottechnológiával további két rétegben
hordunk fel.

G arancia
A gyártó 10 éves kiterjesztett garanciát biztosít a
medence felhasználói számára a héj szerkezeti
egységének és konfigurációjának megtartására.
3 év gépészeti garancia: a garancia a medence
szerelvényeire, belső csőhálózatára és a fúvókák
szerelvényeire vonatkozik, anyag-, vagy gyártási
hibák miatti szivárgás esetén. (Szakszerviz általi
beüzemelés esetén érvényes.)

MAGMAJE T™ ÉLMÉNYFÚVÓK A
Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Wellis Magmajet™
fúvóka. Akár rá is feküdhet, és lebeghet a
súlytalanság állapotában.
medence szigetelés
A Wellis medence hőtérképes vizsgálata során kiváló eredményeket ért el. A képen látható medencében lévő víz hőmérséklete 35 °C a külső borítás és a
thermotető csupán 4 °C. A külső hőmérséklet -5 °C.

A k ril sz í ne k
Medencéinket 6 gondosan válogatott (Sterling
Silver, Alba Pearl White, Winter Solstice, Storm
Clouds, Midnight Canyon és Tuscan Sun), gyönyörű
színárnyalatú akrillal kínáljuk, melyek bármely
berendezéssel és környezettel tökéletesen
harmonizálnak.

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Alaba
Pearl White

Midnight
Canyon

Winter
Solstice

OXYGEN THERAPY™
A Oxygen Therapy™ több, mint 70%-kal
növeli a víz oxigén szintjét.

O ldal b ur k olato k
Fektetett, vastagléces, fahatású oldal- és
saroklécek, vákuumformázott ABS műanyag
sarokelem, RGB Led világítás. Ezek teszik
hangulatossá a Wellis medencék külső
megjelenését. Oldalburkolataink barna, fekete és
szürke színekben elérhetők.
E X K L U Z Í V S Z ÍN T E R Á P I Á S V IL Á GÍ TÁ S
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint
alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve,
amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat.

Tuscan
Sun
barna

fekete

szürke

P U L S A R ™ masszázs rendszer
Állítható program-sebességével, tetszőlegesen
megállítható programjaival megtöbbszörözheti a
masszázsfúvókákban rejlő lehetőségeket.
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jellemzők

jellemzők

cityline

Cityline termékcsaládunk kitűnő választást nyújt azon vásárlók számára, akiknek fontos a megfelelő ár-érték arány és a prémium
minőség közti párhuzam. Modelljeink kompakt, egyedi felszereltségükkel minden család számára kitűnő wellness élményt biztosítanak.

my

Myline
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Myline termékeink kitűnő árukkal, ugyanakkor élménybarát használatukkal, stílusos és jól komponált megjelenésükkel képviselik
a Wellis márka belépő kategóriáját. A több mint 10 féle modellünkkel igyekszünk minden vevői igényt maradéktalanul kiszolgálni.

M y M usic ™ hangrendszer
A MyMusic™ hangrendszerbe a legújabb fejlesztésű, legjobb
minőségű vízálló elemeket válogattuk be. Nem kell többé
CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, mert a beépített
vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár
mobiltelefonjáról is.

M y M usic ™ hangrendszer
Megnövelt Bluetooth hatótávolság, erősebb mélynyomó (300 W),
divatos hangszóró dizájn.

Ú j saro k elem
Stílusos megjelenés, és precíz illesztések az új technológiának köszönhetően.

M y J et ™ nya k - és vállmasszázs
A fúvókák különleges elrendezése intenzív
nyak- és vállmasszázst biztosít. Az ülőhely
követi a test formáját, így Ön kényelmesen
relaxálhat akár több órán keresztül.

Ú j fúvó k á k
Modern és letisztult dizájn, megbízható
teljesítmény. Csapágymentes kialakítás.

Ú j tripla cso b ogó
A 3 db világító csobogó fúvóka
megtriplázza a wellness élményt.

easy 4 k ezelőpanel
Új fejlesztésű, kiváló minőségű vezérlőrendszer,
mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési
élményt.

Ú j nya k masszázs fúvó k á k
Az egyedülálló, függőleges masszázsirányú
fúvókák továbbfejlesztett ergonómiai kialakítású,
kényelmesebb nyakpárnáinkkal leveszik
válláról a napi stresszt.

M y S eat ™ - ne k ed és ne k i
A MySeat™ fekvőhellyel tervezőink kiküszöbölték a testmagasságból fakadó kényelmetlenségeket. A saroktámasz ergonomikus kialakítása stabil
fekvőhelyet kínál férfi és női vásárlóinknak egyaránt.

U V - C v í zfertőtlen í tő rendszer
Hipoallergén vízfertőtlenítő módszer, szinte 100%-ban
elpusztítja a vízben levő vírusokat és baktériumokat.

Ú j W I F I appli k áció
Az in.touch 2 iOS és Android alkalmazása megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül
történő vezérlést és jakuzzija különböző programozását akkor is, amikor Ön nem
tartózkodik otthon.

M yhip ™ fúvó k á k
Professzionális derék- és csípőmasszázs fúvókák, melyek a csípőtájékon felhalmozódott zsírsejtek eltüntetéseben segítenek. Főként hölgyek részére fejlesztettük ki,
de alkalmas sportolók és mindazok számára, akik tökéletes testmasszázsra vágynak.
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jellemzők

swimline

jellemzők

Swimline családunk a tökéletes edzésprogramot és az örömteli masszázsélményt egyesíti minimális helyigénnyel. Saját fejlesztésű
ellenáramoltató rendszerével Ön valóban egy úszómedencében érezheti magát, miközben saját otthonában gondoskodhat teste és
ezáltal szervezete feltöltődéséről.

inoxline

13

Inoxline medencéink során az időtállóságnak és a robusztus, modern megjelenésnek igyekszünk megfelelni. A rozsdamentes acél
testhéjnak és tartószerkezetnek, az időjárásálló WPS burkolatnak köszönhetően abszolút napjainkban trendi és jövőbe mutató kinézet
jellemzi Inoxline családunkat.

Ú j w - flo w rendszer
A W-Flow áramoltató rendszer 180m3 vizet mozgat meg óránként,
vízáramlási szélessége pedig 50-60 cm. 5 előre programozott és
3 személyre szabott úszóprogram biztosítja a változatos,
mindenki számára megfelelő testmozgást.

modern k iala k í tás
Minden apró részlet a tökéletesség igényével tervezve.

R ozsdamentes acél
Fémmedencénkkel mindemellett sok évre tervezhet: a rozsdamentes acél ellenáll
az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak.

A Q U A S O U L™ h A N G R E N D S Z E R
Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3
lejátszókkal bajlódnia, külső egységet USB
kábellel csatlakoztatnia, mert a beépített vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül
el tudja érni, akár mobiltelefonjáról is.

E xpander , edző és evező k észlet
Az evezővel kombinált expander a valódi evezés élményét nyújtja használóinak, önmagában pedig számtalan különféle erőnléti edzést
tesz lehetővé.

rozsdamentes acél lépcső
A stílusos, 3 lépcsős létra és kapaszkodó
könnyű és biztonságos belépést biztosít.

W - P o w er tur b ina rendszer
Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m³ vizet
képes óránként megforgatni, mindemellett 75%-kal
kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze
7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít, mint a swim spa motorok.

W-POWER TURBINA
A levegő hozzáadása nélkül
működő W-Power turbina a folyókhoz
hasonló sodrást eredményez.

tartósság
A 2 mm vastagságú, UV és saválló, rozsdamentes
acélból készült medence test acélvázával és időjárás
álló oldalburkolatával időtlen párosítás.

semi - oldal b ur k olat
A Rio Grande 2019 swim spa félig süllyesztett kivitelben is kapható, ami lehetővé teszi, hogy a medencét
betonalap kialakítás nélkül, félig a talajba lehessen
rejteni.

úszó b ot
Segíti az úszó edzést végző személyt az úszótér közepén tartani,
de még ennél is fontosabb, hogy növelhető vele az úszóra ható ellenállás
a swim spa-ban, még nagyobb erőkifejtésre késztet.

N yugodt pihenés úszás után
A nyitott belső térnek köszönhetően könnyedén változtathat a testmozgást
adó úszótér és a nyugodt felfrissülést jelentő masszázsülések között.

aqua b i k e
Az Aquabike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató
fitness edzésre, rehabilitációs testmozgásra van szükségük,
vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömöket.

L ineáris lefolyó
A klasszikus megjelenésű lefolyó a medence padlózatába van süllyesztve.

peakline
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peakline

termékcsalád

termékcsalád

explorer
Explorer medencénk kifejezetten azoknak készült, akik szívesen kötik össze a
kikapcsolódást a társalgással. Az egymással szemben elhelyezkedő fekvőhelyekből minden beszélgetés könnyeddé válik. A társalgás közbeni élményekről
pedig saját tervezésű masszírozó fúvókáink gondoskodnak.

Discovery medencénk kitűnően alkalmas egy nagyobb társaság kikapcsolódásához. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy elhelyezhesse
rajta tabletjét és élvezhesse kedvenc filmjeit.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés

2130 × 1600 × 970 mm
2 fekvőhely
300 kg/574 l
WPS
1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
36 db
1 db

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés

Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

2 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED + Központi
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

oldalburkolat

2 599 900 Ft

elb r us 2 3 0

d i s c ove r y

Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

2180 × 2180 × 970 mm
1 fekvőhely / 4 ülőhely
350 kg/931 l
WPS
1×37A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×24A 230V/50Hz
51 db
1 db
1 db 3 LE egysebességes
2 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED + Központi
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

oldalburkolat

3 699 900 Ft

A Wellis Elbrus 230 rendkívül jól felszerelt: süllyesztett fúvókák, UV-C vízfertőtlenítő rendszer, színterápiás vízesés, két darab antimikrobiális szűrőbetét, színterápiás LED világítás. A tágas belső tér lehetővé tette a különleges WellDome™
talpmasszázs elhelyezését a medence alján.

peakline

kilimanjaro
A Kilimanjaro medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás jakuzzinak
tudnia kell: AquaSoul™ Pro hangrendszer, Smartphone™ mobil alkalmazás
WiFi kapcsolattal, 3 db 3 lóerős masszázsmotor, 3 db MicroPlus papírszűrő és
Liquid-Aroma aromaterápia.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés

2300 × 2300 × 900 mm
7 ülőhely
410 kg/1560 l
WPS
1×43A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×30A 230V/50Hz
78 db
1 db

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó

2300 × 2300 × 940 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
410 kg/1450 l
WPS
1×43A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×30A 230V/50Hz
64 db
2 db

Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

3 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED + Központi
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

3 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
13 db exkluzív LED + Központi
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

oldalburkolat

3 699 900 Ft

Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

oldalburkolat

3 699 900 Ft
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peakline

termékcsalád

termékcsalád

peakline

19

Oxygen
TherapyTM

eve r est
Az extrém felszereltségű fő fekvőhely 2 db 2 lóerős masszázsmotorjával,
erőteljes vádli-masszázsával, 5”-os fúvókákból álló hátmasszírozó
rendszerével minden kényelmet kielégítő masszázsélményt nyújt. A második
fekvőhelyen a masszázsélményt Pulsar™ masszázsrendszerrel fokozhatjuk.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Oxygen Therapy™ rendszer
Pulsar™ massázsrendszer
Kiegészítő kezelőpanel
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

2360 × 2360 × 950 mm
2 fekvőhely / 3 ülőhely
420 kg/1560 l
WPS
1×47A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×34A 230V/50Hz
88 db
1 db
2 db 3 LE kétsebességes
2 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
12 db exkluzív LED + Központi
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
igen
igen
1 + 4 gombos
igen
igen
igen
igen

oldalburkolat

5 499 900 Ft

O l y mpus
Egyszerre akár 9 személy is kényelmesen ellazulhat a minden igényt
kielégítő Olympus masszázsmedencében. Élvezze Ön is a meleg víz jótékony
hatását, amely 7 ülő- és 2 fekvőhelyével, rengeteg fúvókájával minden
eddiginél kiemelkedőbb masszázsélményt biztosít.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

3540 × 2300 × 980 mm
2 fekvőhely / 7 ülőhely
900 kg/2331 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×47A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×34A 230V/50Hz
88 db
1 db
2 db 3 LE kétsebességes
2 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő

Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Oxygen Therapy™ rendszer
Pulsar™ massázsrendszer
Kiegészítő kezelőpanel
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

20 db exkluzív LED + Központi
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
igen
1 + 4 gombos
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

Ár

6 699 900 Ft

explorer

discovery

elbrus 230

Kilimanjaro

Everest

olympus

ár / Akciós ár

Skandináv szigetelés

o

o

o

o

o

o

129 900 Ft

Világító fúvókák (56 jetig)

o

✖

✖

✖

✖

✖

189 900 Ft

Világító fúvókák (57 jettől)

✖

o

o

o

o

In.clear vízkarbantartó
rendszer

o

o

o

o

o

✖

269 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

o

o

o

o

519 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad
klór (nem integrált)

o

o

o

o

o

o

659 900 Ft

Homokszűrő
rendszer

o

o

o

o

o

o

329 900 Ft

Homokszűrő előkészítés

o

o

o

o

o

o

69 900 Ft

Hőcserélő előkészítés

o

o

o

o





84 900 Ft

Oxygen therapy™ rendszer

✖

o

o

o



✖

499 900 Ft / 399 900 Ft

Vario Pods (4-6 db
mechanikai masszázspont)

✖

✖

o

o

o

o

219 900 Ft

peakline Opciók

219 900 Ft

✖ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

-20%

cit yline
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cityline

termékcsalád

termékcsalád

cityline

Top
termék

m a nh at ta n

marbella

A Manhattan 2018 medence teljes hidromasszázs élményt nyújt, köszönhetően
a gyógytornászokkal történt szoros együttműködés eredményeként elhelyezett
masszázsfúvókáknak. A tripla világító csobogó lélegzetelállító látványt nyújt az
esti órákban. Érintőképernyős kezelőpanele leegyszerűsíti az üzemeltetését.

4 ülőhelye különböző masszázsélményt nyújtó fúvókaelrendezéssel van szerelve, így mindenki megtalálja a számára legkényelmesebbet. A tripla, világító csobogón kívül helyet kapott még benne egy világító vízesés is. A Marbella medence
kellemes kikapcsolódást nyújt egy kisebb baráti társaság számára.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

2010 × 1530 × 850 mm
2 fekvőhely
280 kg/510 l
WPS
1×25A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
28 db
3 db
1 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
10 db exkluzív LED
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

oldalburkolat

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

1900 × 1800 × 850 mm
4 ülőhely
280 kg/790 l
WPS
1×25A 230V/50Hz vagy 3 × 16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
30 db (csuklómasszázs 2 ülőhelyen)
3 db
1 db
1 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
10 db exkluzív LED
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

oldalburkolat

palermo

elb r us
Az Elbrus 2018 medence egyesíti a modern megjelenést a hagyományos
értékekkel. 7 ülőhelye más-más masszázsfúvóka elrendezéssel rendelkezik,
de az alapfelszereltség részét képezi a világító vízesés, a világító csobogó, az
aromaterápia és a 2.1-es hifirendszer is.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

2180 × 2180 × 900 mm
7 ülőhely
380 kg/1080 l
WPS
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40 db
2 db
1 db
2 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

oldalburkolat

A Palermo 2018 medence egy tökéletes családi medence. Egy termékben
egyesíti a tartósságot, az ergonómiát és az energiahatékonyságot. A kapitány
ülés nyak-, váll-, derék- és csípő-masszírozó fúvókái jótékonyan hatnak ezen
területek vérkeringésére.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

2180 × 2180 × 870 mm
2 fekvőhely / 3 ülőhely
280 kg/790 l
WPS
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
42 db (csuklómasszázs 1 ülőhelyen)
2 db
1 db
2 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
igen
igen
igen

akril szín

oldalburkolat

-17%
Ár

1 899 900 Ft

Ár

1 899 900 Ft

Ár

2 649 900 Ft

Palermo alapár

2 649 900 Ft

Csomag ár

3 204 100 Ft

Akciós csomag ár 2 649 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

A csomag tartalma: Palermo 2018 jakuzzi, thermotető,
tetőemelő, WelliStep medencebelépő, Wellis Crystal, Filter
Cleaner, Spa Cleaner, szállítás, kiszállás, beüzemelés
*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.
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24

cityline

termékcsalád

termékcsalád

malaga

a c apul c o deep - i n

Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás.
A Malaga jakuzziban minden egyben van, ami egy egész estés partihoz elengedhetetlen. A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden
ülőhelyen kellemes masszázsban részesülhet az összes vendég.

Az Acapulco Deep-in masszázsmedence tervezése során a design és a kényelem
tekintetében nem kötöttünk kompromisszumokat. Feszített víztükre kivételes
hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos wellness hotel
spa részlegén magunkat saját otthonunkban.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Aromaterápia
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

2180 × 2180 × 900 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
350 kg/1150 l
WPS
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40 db
3 db
1 db
2 db 3 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
16 db exkluzív LED
+ StarLight™ sarokelem világítás
igen
igen
Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
opció
opció
opció

oldalburkolat

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés

átmérő: 2400 mm
6 ülőhely
250 kg/1470 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×34A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×21A 230V/50Hz
28 db
3 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + homokszűrő

Színterápiás LED világítás
Kiegészítő panel
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Puffertartály (standard)
Homokszűrő berendezés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

12 db exkluzív LED + Központi
1 db 4 gombos
igen
igen
Ø450 mm
opció
opció
opció

akril szín

manhattan
2018

marbella
2018

elbrus
2018

Palermo
2018

Malaga
2018

Acapulco
deep-in

ár

Skandináv szigetelés

o

o

o

o

o

✖

129 900 Ft

Világító fúvókák (56 jetig)

o

o

o

o

o

o

189 900 Ft

In.clear vízkarbantartó
rendszer

o

o

o

o

o

o

269 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

✖

o

o

o

o

o

519 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad
klór (nem integrált)

✖

o

o

o

o

o

659 900 Ft

Homokszűrő
rendszer

o

o

o

o

o



329 900 Ft

Homokszűrő előkészítés

o

o

o

o

o



69 900 Ft

Hőcserélő előkészítés

o

o

o

o

o

o

84 900 Ft

Automata puffertartálytöltő

✖

✖

✖

✖

✖

o

39 900 Ft

cityline opciók

-11%
Ár

2 649 900 Ft

Ár

4 399 900 Ft

Akciós ár

3 899 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

✖ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

cityline

25

my

myline

28

myline

termékcsalád

termékcsalád

myline

29

sun

sun fam i l y

mars

t i ta n

A Sun medence elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne 26 masszázsfúvóka, de elég
kicsi ahhoz, hogy elférjen szinte bárhol, akár egy árnyas teraszon, vagy egy kicsit
tágasabb fürdőszobában. Az Easy4 kezelőfelületről mindegyik funkció könnyen
irányítható, a Plug&Play rendszer pedig egyszerű csatlakozást tesz lehetővé.

Ha csak limitált hellyel rendelkezik, de nem szeretne lemondani egy 5 személyes
kismedence nyújtotta előnyökről, válassza a Sun Family medencét.
Ezt a modellt egyenes vonalvezetés, mégis kényelmes, lágy formavilág jellemzi.

A Mars medence két szomszédos fekvőhelyével nagyszerű páros kikapcsolódást
nyújt. A MySeat™ fekvőhely megtervezésével kiküszöböltük a testmagasságból
fakadó kényelmetlenségeket. 76 cm-es magassága révén ez a modell könnyedén befér egy átlagos lakás ajtaján.

A Titan medence legfőbb tulajdonsága a kiemelkedő komfort, melyet az ergonomikus férőhelyek, és az extra széles fejpárnák nyújtanak.
A 31 db gondosan elhelyezett masszázsfúvóka a medence oldalába épített
vízesés, és a MyMusic™ 2.0 hangrendszer fokozzák a fürdőélményt.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

2000 × 1500 × 700 mm
2 fekvőhely / 1 ülőhely
230 kg/ 551 l
Impregnált tömörfa
1×19A 230V/50Hz
1×6A 230V/50Hz
26 db
1 db 1,5 LE kétsebességes
szuperfinom papírszűrő
10 db exkluzív LED
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

1 199 900 Ft

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

1900 × 1900 × 750 mm
2 fekvőhely / 3 ülőhely
270 kg/ 700 l
Impregnált tömörfa
1×20A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
36 db
1 db 3 LE kétsebességes
szuperfinom papírszűrő
8 db exkluzív LED
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

1 399 900 Ft

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

2130 × 1600 × 750 mm
2 fekvőhely / 1 ülőhely
250 kg/660 l
Impregnált tömörfa
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
37 db
1 db 2 LE kétsebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
12 db exkluzív LED
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

1 449 900 Ft

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

2010 × 1530 × 770 mm
1 fekvőhely / 2 ülőhely
280 kg/720 l
Impregnált tömörfa
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
31 db
1 db
1 db 3 LE kétsebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
10 db exkluzív LED + Központi
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

1 449 900 Ft

30

myline

termékcsalád

termékcsalád

myline

31

earth

pluto

jup i te r

me r c u r y

Az 5 személyes, kompakt Earth körmedence az egyik legjobb ár-érték arányú
masszázsmedencénk. Kerek kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas
egy kellemes baráti vagy családi beszélgetésre. Emellett az Earth modellben
helyet kapott minden, ami egy tökéletes masszázsmedencéhez elengedhetetlen.

Pluto medencénk 5 fürdőző számára is elegendő helyet biztosít, mégis, akár kis
helyen is kényelmesen elfér. Két fekvőhellyel, köztük egy MySeat™ kialakítással készült ez a medencénk. Emellett MyJets™ kialakítással is elláttuk egyik
ülőhelyét, mely megszünteti a nyak- és vállfájdalmakat.

A Jupiter masszázsmedence ergonomikusan kialakított ülésekkel, 46 db mas�százsfúvókával, és egy kéthangfalas bluetooth hangrendszerrel rendelkezik.
A nyak és vállmasszázst nyújtó tágas sarokülő mindenki kedvenc helye lesz.

Frissüljön fel tetőtől talpig a Mercury jakuzzi kényelmes fekvőhelyén, míg a társaság többi tagja az öt másik ülésen foglal helyet. Két, egyenként 3 lóerős hidromasszázs motor, és összesen 82 db fúvóka biztosítja a tökéletes masszázsélményt mind a 6 fő számára.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

Ø2180 × 910 mm
5 ülőhely
300 kg/1 045 l
Impregnált tömörfa
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
22 db
1 db 2 LE kétsebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
10 db exkluzív LED
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

2000 × 2000 × 890 mm
2 fekvőhely / 3 ülőhely
270 kg/960 l
Impregnált tömörfa
1×23A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
42 db
1 db
1 db 3 LE kétsebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
16 db exkluzív LED
igen
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó

2000 × 2000 × 870 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
300 kg/ 1 100 l
Impregnált tömörfa
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
46 db
2 db

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés

Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 2.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

1 db 3 LE kétsebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
15 db exkluzív LED
igen
igen
-

Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 4.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

akril szín

igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

1 749 900 Ft

Ár

1 749 900 Ft

Akciós ár

1 449 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

Ár

1 749 900 Ft

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

-17%
Ár

2130 × 2130 × 910 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
350 kg/ 1 300 l
Impregnált tömörfa
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
82 db
1 db
1 db 3 LE kétsebességes
1 db 3 LE egysebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
12 db exkluzív LED
-

2 299 900 Ft
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Myline

termékcsalád

termékcsalád

Myline

ÚJ
termék

venus
A Venus jakuzzi egyszerre 6 embernek nyújt felejthetlen élményt. Az ülőhelyek
fúvókaelrendezése optimális nyak- és vállmasszázst tesz lehetővé, a MyHip™
fúvókák pedig professzionális derék- és csípőmasszázst kínálnak. A MySeat™
fekvőhely nem maradhatott ki ebből a modellből sem.

satu r n

hol i da y let spa

A Saturn jakuzzi gondos tervezés eredménye. Merüljön el benne és meglátja,
ki sem akar majd szállni belőle. Mindkét fekvőhely biztosítja a talpak és a vádlik
teljes masszírozását. Kellően tágas partihelyszínnek, illetve tökéletes választás,
akár egy nyugodt családi fürdőzéshez.

Legújabb medencénk kimondottan közösségi használatra lett tervezve! Könnyen
működtethető, mivel csak két, 1-1 gombos panel található a medencén, így a
fürdőzőknek nem kell sokat aggódni a beállítások miatt. Ezekkel irányíthatják a
masszázsfunkciókat és a LED világítást. Wifi-n keresztül programozható.
Skandináv szigetelés

Smartphone app wifi kapcsolat

sun

✖

o

sun family

✖

o

mars

o

o

titan

o

o

earth

✖

o

pluto

o

o

jupiter

✖

o

mercury

✖

o

venus

o

o

saturn

o

o

holiday let spa

o

✖

129 900 Ft

99 900 Ft

MyLine opciók
Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 4.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

2150 × 2150 × 870 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
330 kg/1 450 l
Impregnált tömörfa
1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
49 db
1 db 2 LE kétsebességes
1 db 2 LE egysebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
18 db exkluzív LED
igen
igen
igen
igen
opció
opció
opció

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 4.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

2300 × 230 × 880 mm
2 fekvőhely / 3 ülőhely
350 kg/1 400 l
Impregnált tömörfa
1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
50 db
1 db 2 LE kétsebességes
1 db 2 LE egysebességes
Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
18 db exkluzív LED
igen
igen
igen
opció
opció
opció

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Hidromasszázs motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
MyMusic™ 4.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

Holiday Let Spa
2000 × 2000 × 870 mm
1 fekvőhely / 5 ülőhely
350 kg/1 150 l
Impregnált tömörfa
1×20A 230V/50Hz
1×12A 230V/50Hz
46 db
2 db 1,5 LE kétsebességes
Klór adagoló + szuperfinom papírszűrő
15 db exkluzív LED
opció

Holiday Let Spa P&P

1×29A 230V/50Hz
1×12A 230V/50Hz

igen

opció
opció

ár

✖ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

akril szín

Ár

oldalburkolat

1 899 900 Ft

akril szín

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

oldalburkolat

1 999 900 Ft

akril szín

Ár

oldalburkolat

1 749 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.
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swimline

36

swimline

termékcsalád

termékcsalád

ÚJ
termék

swimline

ÚJ
termék

R i o G r ande 2 0 1 9 W - F low s y stem
Az új RioGrande 2019 W-Flow swim spa egy hosszú fejlesztési folyamat
eredménye. Egy jól felszerelt masszázsmedence, és egy teljes testet átmozgató
„fitneszgépként” használható úszómedence tökéletes kombinációja. Az úszótér
belső szélessége közel 2 méter, hossza 314 cm.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Vázszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény* (spa)
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény* (úszótér)
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Vízesés
Hidromasszázs motor
Ellenáramoltató motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Semi-oldalburkolat
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

6000 × 2350 × 1400 mm
1 sz. úszótér / 1 fekvőhely / 5 ülőhely
1200 kg/6 890 l
Rozsdamentes acél
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×44A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×31A 230V/50Hz
40 db
3 × 3 db
1 db
2 db 3 LE egysebességes
+ Vízkeringető motor
3 db kétsebességes (Gecko)
+ Vízkeringető motor
2 db UV-C + antibakteriális szűrő
16 + 18 db LED
opció
Igen
opció
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

R i o G r ande 2 0 1 9 T u r b i ne
A Rio Grande 2019 swim spa medencék hidromasszázs részének belső kialakítása azonos a népszerű Wellis Malaga 2018 medence ergonomikus elrendezésével. A 40 db hidromasszázs fúvóka révén a fürdőzőknek a lehető legjobb
masszázsélményben lehet részük.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Vázszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény* (spa)
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény* (úszótér)
Összes fúvókaszám
Világító csobogó
Vízesés
Hidromasszázs motor
Ellenáramoltató motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Semi-oldalburkolat
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

6000 × 2350 × 1400 mm
1 sz. úszótér / 1 fekvőhely / 5 ülőhely
1200 kg/6 890 l
Rozsdamentes acél
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×22A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×9A 230V/50Hz
40 db
3 × 3 db
1 db
2 db 3 LE egysebességes
+ Vízkeringető motor
Turbina + Vízkeringető motor
2 db UV-C + antibakteriális szűrő
16 + 18 db LED
opció
Igen
opció
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

A ma z onas powe r
Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kellemes kikapcsolódásról vagy
egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas Power swim spa-val
mindkettőben egyaránt része lehet.

9 999 900 Ft

Akciós ár

8 999 900 Ft

A nagy teljesítményű ellenáramoltatós W-Power turbinának köszönhetően
akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örömeit Amazonas medencéjében. Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként
megforgatni, emellett mindössze 7A feszültségigény

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Vízesés

5460 × 2300 × 1500 mm
egyszemélyes úszótér / 3 ülőhely
970 kg/7 342 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×48A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×32A 230V/50Hz
36 db + 3 db river jet
1 db

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Vízesés

5460 × 2300 × 1500 mm
egyszemélyes úszótér / 3 ülőhely
970 kg/7 342 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×36A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×23A 230V/50Hz
36 db
1 db

Hidromasszázs motor

1 db 3 LE kétsebességes

Hidromasszázs motor

1 db 3 LE kétsebességes

Ellenáramoltató motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Kiegészítő kezelőpanel
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

3 db 2 LE egysebességes
1,2 LE keringető motor
UV-C + antibakteriális szűrő
25 db exkluzív LED + Központi
opció
igen
1 gombos
igen
igen
opció

Ellenáramoltató motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Kiegészítő kezelőpanel
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

W-Power Turbine 50-160 m³/h
1,2 LE keringető motor
UV-C + antibakteriális szűrő
25 db exkluzív LED + Központi
opció
igen
1 gombos
igen

akril szín

-10%
Ár

ama z onas tu r b i ne

opció
opció

oldalburkolat

oldalburkolat

akril szín

-11%
Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

10 999 900 Ft

Ár

7 499 900 Ft

Akciós ár

6 699 900 Ft

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

igen
opció
opció
opció

8 899 900 Ft
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swimline

termékcsalád

termékcsalád

danube powe r
Három pumpás rendszerével 9 LE teljesítményre képes, amely tökéletes ellenáramot tesz lehetővé. Power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltatós- és
egy vízkeringető motor segítségével járul hozzá a kiváló úszóedzés élményéhez.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Ellenáramoltató motor (swim spa)
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

4000 × 2300 × 1500 mm
egyszemélyes úszótér
750 kg/5 699 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×38A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×25A 230V/50Hz
3 db river jet
3 db 3 LE egysebességes
1,2 LE keringető motor
UV-C + antibakteriális szűrő
21 db exkluzív LED + Központi
opció
igen
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

5 399 900 Ft

Akciós ár

4 799 900 Ft

39

danube tu r b i ne
A Danube swim spa, W-Power turbinával felszerelve, még egy profi sportoló
számára is megfelelő személyi edző lehet. Válasszon az alapfelszereltséghez
tartozó úszóbot mellé evezőkészletet és aquabike-ot, és akár egy komplett
köredzést is összeállíthat magának.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Világító vízesés
Ellenáramoltató motor (swim spa)
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.
SmartPhone app - wifi kapcsolat
Úszóbot
Hőszivattyúra való előkészítés
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

4000 × 2300 × 1500 mm
egyszemélyes úszótér
750 kg/5 699 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×26A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×13A 230V/50Hz
W-Power Turbine 50-160 m³/h
1,2 LE keringető motor
UV-C + antibakteriális szűrő
21 db exkluzív LED + Központi
opció
igen
igen
igen
opció
opció
opció

oldalburkolat

akril szín

-11%
Ár

swimline

6 699 900 Ft

rio grande
2019 W-Flow

rio grande
2019 turbine

Danube
power

Danube
turbine

Amazonas
power

Amazonas
turbine

ár / Akciós ár

Skandináv szigetelés

o

o

o

o

o

o

219 900 Ft

Világító fúvókák (56 jetig)

o

o

✖

✖

o

o

189 900 Ft

Világító fúvókák (57 jettől)

✖

✖

✖

✖

✖

✖

219 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

o

o

o

o

519 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad
klór (nem integrált)

o

o

o

o

o

o

659 900 Ft

Homokszűrő rendszer
(nem integrált)

o

o

o

o

o

o

329 900 Ft

Homokszűrő előkészítés
(szerviz által)

o

o

o

o

o

o

69 900 Ft

Oxygen therapy™ rendszer

✖

✖

✖

✖

✖

✖

499 900 Ft / 399 900 Ft

Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
hangrendszer

o

o

✖

✖

o

o

569 900 Ft

Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
hangrendszer

✖

✖

o

o

✖

✖

379 900 Ft

Evezőkészlet

o

o

o

o

o

o

129 900 Ft

Aquabike

o

o

o

o

o

o

299 900 Ft

Edző készlet

o

o

o

o

o

o

46 900 Ft / 39 900 Ft

Semi-oldalburkolat

o

o

✖

✖

✖

✖

0 Ft

swimline Opciók

✖ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

-20%

-15%

inoxline

42

inoxline

termékcsalád

termékcsalád

vol c ano
Volcano fémmedencénk számos lenyűgöző előnnyel rendelkezik:
a rozsdamentes acél ellenáll az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak. Az időjárásálló bevonatnak köszönhetően bel-és kültéri használatra
is tökéletes.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
SmartPhone app - wifi kapcsolat
EPH védelem
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

2270 × 2570 × 900 mm
2 fekvőhely / 4 ülőhely
350 kg/1780 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
38 db
2 db 2 LE egysebességes
W-EC motor (0,19 kW)
UV-C + antibakteriális szűrő
központi
igen
igen
opció
opció
opció

kongo
Kongo rozsdamentes acél úszómedencék kialakítása egyedülálló a piacon.
A lépcsőzet oldalán beépített masszázsfunkciók segítségével kényelmesen
ellazulhat, turbina motoros újításunkkal pedig tökéletes úszásélményben
részesülhet.

Méret
Fekvőhely / Ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)
Keretszerkezet
Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*
Összes fúvókaszám
Hidromasszázs motor
Keringető motor
Vízkezelés
Színterápiás LED világítás
SmartPhone app - wifi kapcsolat
EPH védelem
Thermotető
Szállítás
Beüzemelés

oldalburkolat

oldalburkolat

4280 × 2300 × 1430 mm
2 ülőhely / úszótér
1100 kg/9114 l
Rozsdamentes acél vázszerkezet
1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
12 db
1 db 2 LE egysebességes
1 db 1,2 LE keringető motor
W-Power Turbine 50-160 m³/h
UV-C + antibakteriális szűrő
központi
igen
igen
opció
opció
opció

volcano

kongo

ár

Skandináv szigetelés

o

✖

129 900 Ft

Skandináv szigetelés
(swim spa)

✖

o

219 900 Ft

Világító fúvókák (56 jetig)

o

o

189 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

519 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad
klór (nem integrált)

o

o

659 900 Ft

Homokszűrő
rendszer (nem integrált)

o

o

329 900 Ft

Homokszűrő előkészítés

o

o

69 900 Ft

Hőcserélő előkészítés

o

o

84 900 Ft

inoxline opciók

✖ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

Ár

9 999 900 Ft

Ár

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

17 999 900 Ft

inoxline

43

44

opciók

opciók

ár /
akciós ár

Kiegészítők

Spa grip

A medencék oldalburkolatára rögzíthető, rozsdamentes,
csúszásgátló habszivaccsal
burkolt kapaszkodó. Kényelmes és biztonságos ki- és
belépést tesz lehetővé.

Hőcserélő előkészítés

Napkollektorral, hőszivat�tyúval vagy gázkazánnal történő medencefűtési igény
esetén választható. Az előkészítés az eszközt nem tartalmazza, méretezése gépésztervező feladata.

Külső
hőszivattyú

Jelentősen csökkentheti
medencéje fűtési költségeit,
köszönhetően a legújabb
hűtőfolyadéknak és a kiváló
minőségű kompresszornak.
A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.

Spaziano tálca

Elérhető közelségben tárolhatja ételeit, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét. Rozsdamentes acél
oszlop, bármilyen jakuzzira
felszerelhető.

Spa Umbrella

A masszázsmedencékhez
telepíthető napernyő lehetővé teszi a tűző napsütésben
is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő kézi hajtókar segítségével nyitható és
zárható. Magassága gombnyomással állítható.

Úszó
vegyszeradagoló

Biztosítja az egyenletes
vegyszeradagolást. A benne lévő vegyszer így nem
érintkezik a medence héjazatával, így nem károsítja,
szinezi el. Több fokozatban
állítható vegyszeradagolás.

Szűrőbetét
tisztító
berendezés

A Wellis szűrőtisztító rendszerének célja, hogy jakuzzija szűrőbetétjét egy szempillantás alatt tökéletesen tisztává varázsolhassa.

WelliStep
medencebelépő

A 83 cm széles lépcsőfokkal
rendelkező, csúszásgátlós,
UV-álló műanyag belépő a
legjobb választás medencéjéhez.
Méret: 83 x 70 x 39 cm

-31%
71 900 Ft
49 900 Ft

Acél korlát

84 900 Ft

Swim spa lépcső

439 900 Ft

36 900 Ft

349 900 Ft

3 400 Ft

Méret korláttal:
147x165x93,5 cm
Méret korlát nélkül:
147x77x88 cm

Törölköző tartó

Bróm só

Ná tr ium-bromid (sodium-bromid) tartalmú vízfertőtlenítő granulátum in.Clear
(brómfejlesztő) rendszerrel
ellátott masszázsmedencékhez. 2,2 kg/doboz
Adagolás: ~400 l vízhez kb.
1 kg bróm só szükséges.

Wellis Crystal
medence vegyszercsomag

A csomag tartalma:
2 liter Wellis Watertreatment; 18 db klórtabletta;
1 db adagolótégely (klórtablettához); 1 db mikroszálas
törlőkendő.

Wellis Crystal
swim spa vegyszercsomag

A csomag tartalma:
26 db vízben oldódó tasak
(100 g), 1 klórtabletta tartó,
30 klórtabletta 90%/20 gr, 1
db mikroszálas törlőkendő,
használati utasítás.

Wellis Crystal
Pool check 5in1
vízelemző
tesztcsík

A víz teljes keménység, teljes klór, szabad klór, teljes
lúgosság, pH értékének mérésére szolgáló tesztcsíkok.
50 db/doboz.

-17%
71 900 Ft
59 900 Ft

Rozsdamentes acélból készült lépcsőkorlát, mely a
medencétől függetlenül, a
talajhoz rögzíthető, stabil
támaszt nyújt be- illetve kilépéskor.

Hasznos kis kiegészítő a
jakuzzihoz, melyen víz- és
gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.

-14%
69 900 Ft
59 900 Ft

ár /
akciós ár

Kiegészítők

Spa Cleaner

Speciálisan a jakuzzik vízvezetékeinek tökéletes tisztítására lett kifejlesztve. Eltávolítja a lerakódott vízkövet és szennyeződéseket. A
medence vizének frissítésekor, cseréjekor használható.
Gyártóként negyedévenként
javasoljuk a medence vizének cseréjét.

ár /
akciós ár

Kiegészítők

Aktív szénszűrő
medencékhez

Az aktív szenes előszűrőn
keresztül történő jakuzzi
feltöltés kristálytiszta fürdővizet eredményez.
8000 liter víz előszűréséhez
elegendő.

Vízlágyító
medencékhez

A gyanta töltetes előszűrővel előállított, lágy vízzel
való jakuzzi feltöltés megakadályozza a vízkőlerakódást a gépészeten, ezzel
megnövelve annak élettartamát. 8000 liter víz előszűréséhez elegendő.

24 900 Ft

Antibakteriális
szűrőbetétek

Antibakteriális bevonattal
ellátott papírszűrők, melyek
megnövelt felületű rostjai
egy hagyományos szűrőbetét teljesítményének többszörösére képesek.

24 900 Ft

Szuperfinom
papírszűrők

K is zűr ik a me c hanikai
szennyeződéseket, és meggátolják a baktériumok elszaporodását a medence
vizében.

Wellis Crystal
szűrőtisztító

Ahhoz, hogy a jakuzzi vize
kristálytiszta maradjon,
a medence szűrőjét hetente
egyszer meg kell tisztítani
a Wellis Crystal szűrőtisztítóval. Használattól függően
ezt a folyamatot gyakrabban
is el lehet végezni.

129 900 Ft

349 900 Ft

24 900 Ft

49 900 Ft

10 900 Ft

13 900 Ft

13 900 Ft

7 900 Ft

Aromaolaj
medencékhez

Illatok: eucalyptus, levendula, mediterrán, narancsvirág, Polinézia, rozmaring.

Thermotető

A thermotető alkalmazásá3 személyes
nak célja, hogy a jakuzzi hőmedencékhez:
jét a beállított szinten tart114 900 Ft
sa. A hőszigetelésről egy
speciális hab gondosko- 4-5-6 szem.:
159 900 Ft
dik, melyet kívülről ízléses,
UV-álló műbőr borítás fed. A
Danube
thermotető középen 120 mm
239 900 Ft
vastag, és a jakuzzi szélei
Amazonas és
felé lejt (70 mm), hogy a ráRio Grande:
eső csapadék könnyen le299 900 Ft
folyjon róla.

4 900 Ft

12 900 Ft
Egyedi tetők:

220 cm-ig
220-240 cm
240 cm<
Olympus:
Danube:
Amazonas/Rio Grande:

6 900 Ft

149 900 Ft
209 900 Ft
37 900 Ft / m2
229 900 Ft
239 900 Ft
299 900 Ft

ár /
akciós ár

Kiegészítők

10 900 Ft

Xtreme™ téli
medencetető

A z Xtreme™ téli meden3 szem.
cetető átlagosan 5 cm-rel
vastagabb a hagyományos medencékhez:
179 900 Ft
thermotetőnél. A zoknak
ajánljuk, akik az extrém téli 4-5-6 szem.
hidegekben is ki szeretnék medencékhez:
használni a szabadtéri forró
259 900 Ft
fürdőzés jótékony hatásait.

Easy-Lifter
tetőemelő

Az Easy-Lifter tetőemelővel a thermotető eltávolítási
művelet könnyedén, egyedül
is elvégezhető.
Minden jakuzzi mérethez illeszkedik. Tartós, porszórt
felület. Csúszásmentes fogantyúval.

Univerzális
tetőemelő

Az univerzális tetőemelővel
a borítás eltávolítása minden eddiginél egyszerűbb.
A medence oldala és a fal
mellett legalább 60cm-es
helyet kell hagyni, a megfelelően üzemeltetés érdekében. Xtreme™ Thermotetőhöz is használható!

99 900 Ft
84 900 Ft

Spa bag

A Wellis medencetakaró védelmet nyújt az UV sugárzás
ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát.

69 900 Ft-tól

Spa wand

A Spa wand vákuumos kézi
medencetisztító lehetővé
teszi, hogy a víz leengedése
nélkül összeszedje a szen�nyeződést a medence aljáról, belépőkről, vízfelszínről.
Speciális fejekkel szállítjuk.

22 900 Ft

Kézi szűrőbetét
tisztító

A kézi szűrőbetét tisztító lehetővé teszi a szűrők egyszerű és gyors tisztítását.
Egyszerre nyolc lamellát
tisztít, nem fröcsköl, csatlakoztatható a kerti öntözőcsőhöz.

6 900 Ft

Medence ülésmagasító párna

Illeszkedik minden medencéhez, kényelmes, rögzíthető és állítható méretű a vízmennyiség alapján. Mas�szív, hőálló anyag, könnyű
feltöltés, szabványszerű
csőillesztéssel, tapadókorongos csúszásgátlás.

3 900 Ft

Thermotető színek

Chocolate
brown

45

Dark grey

Light grey

Sand
beige

-17%
89 900 Ft
74 900 Ft

-15%
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szaunák

szaunák

hel i os hemlo c k i nf r as z auna

sola r i s hemlo c k i nf r as z auna

sundan c e hemlo c k i nf r as z auna

e c l i pse hemlo c k komb i nált s z auna

•

82,8 × 100,7 × 194 cm

•

131,4 × 99,3 × 194 cm

•

159,4 x 99,3 × 194 cm

•

204,3 × 200,8 × 205,5 cm

•

1 személyes beltéri Redlight™ infraszauna

•

2 személyes beltéri Redlight™ infraszauna

•

3 személyes beltéri infraszauna

•

5-6 szem. beltéri, finn szaunával kombinált Redlight™ infraszauna

•

kanadai hemlock fenyő

•

kanadai hemlock fenyő

•

kanadai hemlock fenyő

•

kanadai hemlock fenyő

•

6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

színterápiás LED világítás

•

színterápiás LED világítás

•

színterápiás LED világítás

•

színterápiás LED világítás

•

Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)

•

Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)

•

Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)

•

Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)

•

2 db hangszóró, szellőztető nyílás

•

2 db hangszóró, szellőztető nyílás

•

2 db hangszóró

•

2 db hangszóró

•

4 db energiatakarékos RedLight fűtőtest
(1 hátrész - 350W, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

•

5 db energiatakarékos RedLight fűtőtest
(2 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

•

szellőztető nyílás

•

szellőztető nyílás

•

•

energiaigény: 1,65 kW

•

6 db energiatakarékos RedLight fűtőtest
(3 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

8 db RedLight™ infraszauna fűtőtest
2,8 kW/230 V (3 × 350W, 3 × 350W, 2 × 350W)

•

energiaigény: 2,35 kW

•

finn szauna kályha: 8 kW/380 V

•

hő- és páramérő

•

fadézsa kanállal

•

homokóra

•

lávakő

•

energiaigény: 2 kW

Bluetooth vevőegység USB
és SD kártya bemenettel, hogy
pihenés közben is hallgathassa
kedvenc zeneszámait!

-8%
Ár

359 900 Ft

Ár

519 900 Ft

Ár

619 900 Ft

Ár

1 419 900 Ft

Akciós ár

1 299 900 Ft
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szaunák

szaunák

i gneus hemlo c k f i nn s z auna

se r en i s hemlo c k f i nn s z auna

c al i dus hemlo c k f i nn s z auna

•

150 × 105 × 190 cm

•

180 × 150 × 210 cm

•

200 × 170 × 210 cm

•

2 személyes beltéri finn szauna

•

4 személyes beltéri finn szauna

•

5-6 személyes beltéri finn szauna

•

kanadai hemlock fenyő

•

kanadai hemlock fenyő

•

kanadai hemlock fenyő

•

8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

•

fix lábrács, kivehető kályhavédő rács

•

fix lábrács

•

fix lábrács

•

faborítású, hőálló világítótest

•

kivehető kályhavédő rács

•

kivehető kályhavédő rács

•

szellőztető nyílás

•

faborítású, hőálló világítótest

•

faborítású, hőálló világítótest

•

Sawo finn szauna kályha: 4,5 kW/220 V

•

szellőztető nyílás

•

szellőztető nyílás

•

hő- és páramérő

•

Sawo finn szauna kályha: 8 kW/380 V

•

Sawo finn szauna kályha: 9 kW/380 V

•

fadézsa kanállal

•

hő- és páramérő

•

hő- és páramérő

•

homokóra

•

fadézsa kanállal

•

fadézsa kanállal

•

lávakő

•

homokóra

•

homokóra

•

lávakő

•

lávakő

-13%

-12%

-11%

Ár

599 900 Ft

Ár

819 900 Ft

Ár

899 900 Ft

Akciós ár

519 900 Ft

Akciós ár

719 900 Ft

Akciós ár

799 900 Ft
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szaunák

szaunák

é p í tett t í pus - s z aunák

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

É P Í T E T T , F I N N t í pus - S Z A U N Á k

Alternatívák lambériára (csomós északi finn lucfenyő helyett):
Wellis finn
szauna 1

Csomós északi finn
lucfenyő

15 mm vastag
csomómentes erdei
borovi fenyő

15 mm vastag
csomómentes finn
rezgőnyár

12,5 mm vastag
csomómentes
kanadai hemlock

12 mm vastag
csomómentes
kanadai vörös
cédrus

12,5 mm vastag
csomómentes vörös
meranti

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

15 mm vastag
csomómentes
thermowood

Kiegészítők szaunákhoz:
•
ablak 8 mm vastag, edzett, víztiszta vagy bronz üveggel (ár/m2)
•
CG 170 digitális külső vezérlések
•
fehér csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
•
színes csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
•
hidegfehér fényű pad Led élvilágítás
•
hidegfehér fényű háttámla Led világítás
•
finn szaunához láncos kivitelű illat párologtató, három illatanyaggal
•
finn szaunához aromaadagoló berendezés, 2 db illattartállyal, citrus illattal
•
hangszóró pár
•
rozsdamentes acél lábazat (ár/fm, „L” profil: 45/15 mm)
•
választható színű Kerrock lábazat (profil: 6 × 50 mm)

Wellis finn
szauna 2

Agancsos Panzió, Villány

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

Wellis szauna
kompozícó 2

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

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

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

S Z A U N A K O M P O ZÍCI Ó K

Wellis szauna
kompozícó 1

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Wellis finn
szauna 3

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

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

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

Infrasugárzó:
6 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

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

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

Infrasugárzó:
6 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

375 × 200 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

2 699 900 Ft-tól

350 × 232 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

2 699 900 Ft-tól

Wellis finn
szauna 4

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Szaunakályha:
1 db 2,3 kW-os Sawo
sarok szaunakályha,
beépített belső
vezérléssel, 10 kg
szaunakővel (lávakővel).
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Szaunakályha:
1 db 6 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel).
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha,
beépített belső
vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel).
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, beépített
belső vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel).
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

115 × 115 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

799 900 Ft-tól

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood

200 × 150 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

1 049 900 Ft-tól

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

160 × 160 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

999 900 Ft-tól

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

250 × 230 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

1 349 900 Ft-tól
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szaunák

szaunák

É P Í T E T T , komb i nált t í pus - S Z A U N Á k

Wellis kombinált
szauna 1

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Wellis kombinált
szauna 2

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Wellis kombinált
szauna 3

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Wellis kombinált
szauna 4

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Szauna oldalfalak / tető
burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.
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É P Í T E T T , kült é r i t í pus - s z aunák
Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha,
külső digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel).
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Szaunakályha:
1 db 8 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső
digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel).
Infrasugárzó:
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

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

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

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.
Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.
Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.
Üveg nyílóajtó:
2 db 70×200 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
balos kivitel, teljes üveg
fronttal és válaszfallal.
Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

160 × 145 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

1 399 900 Ft-tól

Wellis kültéri
szaunaház 1

250 × 165 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

1 649 900 Ft-tól

Wellis kültéri
szaunaház 2

250 × 250 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

2 199 900 Ft-tól

Wellis kültéri
szaunaház 3

405 × 200 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm

5 299 900 Ft-tól

Wellis kültéri
szaunaház 4

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő lambériával.

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő lambériával.

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő lambériával.

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.
Külső és belső burkolat/
tető burkolat:
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindely tető, orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

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

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

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindely tető orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

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

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

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zsindely tető, orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

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

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

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű
zsindely tető, orom deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

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

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

Feláras lambéria
alternatívák:
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

250/350×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm

2 949 900 Ft-tól

300/400×200/300×220/260cm
Belső magasság: 200 cm

2 949 900 Ft-tól

300/400×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm

2 999 900 Ft-tól

450/550×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm

4 999 900 Ft-tól

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

www.wellis.hu
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