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Képzelje el, egy fárasztó nap után hazaér
és csak a kertig kell elsétálnia, hogy részese
lehessen az egyedülálló masszázsélménynek,
a mi t e g y Wel l is ja ku z zi n y új t h a t Ö n n ek .”

Európa vezető jakuzzi gyártója
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LEGYEN RÉSZESE A WELLIS ÉLMÉNYNEK!
Vállalatunk küldetése a legjobb minőségű termékek biztosítása ügyfelei számára,
a lehető legjobb masszázs-és relaxációs élményekkel felszerelve, versenyképes áron.
A három gyárcsarnokban dolgozó több mint 1600 kolléga mind ugyanazért a célért
dolgozik nap mint nap: hogy a Wellis nyújtotta wellnessélményt eljuttathassa otthonába.

A cég 2003-as alapítása óta egyre többen választják a Wellis termékeit Európaszerte. Az egészséges életmód iránti igény növeli a minőségi wellness termékek
iránti keresletet. Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek és növekedésnek,
a Wellis mára az európai piac legnagyobb jakuzzigyártójává vált. Hidromasszázs
medencéket, ellenáramoltatós úszómedencéket, hozzájuk tartozó thermotetőket
és medence oldalburkolatokat, több mint 1600 ember bevonásával állítunk elő,
összesen 50.000 m²-en.

ben megvásároltuk második telephelyünket is Ózdon, ahol 2021-ben megkezdtük
a masszázsmedence gyártást és újabb 800 munkavállaló foglalkoztatását. A két
gyártóegységgel elérhető óriási kapacitással -évi akár 100.000 db masszázsmedence- a világ egyik vezető gyártójává szeretnénk válni a következő néhány évben.
Nemzetközi kiállításokon elnyert díjnyertes medencéink reprezentálják azt a kiválóságot és minőséget, melyet a több mint 18 éves szakmai tapasztalat eredményezett. Világszerte jelenleg több mint 500 értékesítési ponton évi 30.000 Wellis medence jut el új tulajdonosához.

A hatalmas, élvonalbeli gyártószerszámokkal felszerelt üzem megépítését és folyamatos bővítését a növekvő piaci kereslet és a minőségi gyártási technológia követése motiválta. A késztermékeket több raktárban tároljuk. 2020 második felé-
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Innováció - minőség - teljesítmény

Reflektorfényben a takarékosság

Hadd mutassuk be Önöknek, mit kínál Európa vezető masszázsmedence gyártója. A Wellis egyedülálló, 6,3 mm vastag, poliuretánnal megerősített, Plascolite és
Aristech gyártmányú (USA) akril anyagot használ a medencetest megformázásához.
Együttműködünk a kanadai telephelyű Gecko Alliance Csoporttal, a világ vezető medenceszivattyúk és vezérlőrendszerek gyártójával. Tízéves garanciát biztosítunk a
medence héjazatra, hét évet az akril felületre, valamint három évet a gépészetre.

Az energiaigényt leszorító fejlesztések már a termékek tervezésekor alapvető
fontosságúak. Ennek ugyanúgy érvényre kell jutnia a gyártás folyamatában, mint a
használat során. A Wellis a kedvezőbb fogyasztású szivattyúkra szavaz, valamint
folyamatosan fejleszti a medencék hőszigetelését, amelynek javulása által megvalósítható, hogy ugyanaz vagy magasabb vevői élmény lényegesen alacsonyabb
fűtési teljesítmény mellett elérhető.

Szemét helyett újrahasznosítás

Fejlesztési csapatunk jelenleg azon dolgozik, hogy a 2022-es évben elő tudjon
rukkolni a világ legenergiahatékonyabb medencéjével, mely képes lesz a jelenlegi
energiafogyasztást akár a felére csökkenteni. Apróságnak tűnhet, de nagytételben
és hosszú távon komoly megtakarítást eredményezhet az akrilkádak anyagfelhasználásának mérséklése. A versenytársakhoz képest éves szinten 10-12%-kal
kevesebb műanyagot használunk fel a technikai újdonságainknak köszönhetően. Szintén ebbe a kategóriába tartozik a szállítóktól beérkező csomagolások
újrafelhasználása, továbbá a már használhatatlan raklapok leselejtezés helyetti
újrafelhasználása azáltal, hogy ezek az égetőművekben megtermelt energiaként
szülessenek újjá. Hasonló elv miatt került kiépítésre az extruder üzem maradék
hőjét részben újrahasznosítani képes hőszivattyú rendszere, mellyel lényegesen
csökkent a technológia külső betáplálású hőigénye.

A Wellis az utóbbi időben fokozatosan állt át a környezetbarát alapanyagok felhasználására és az újrahasznosításra. Az újrafeldolgozáshoz elengedhetetlen a gyártási
hulladékok és az elhasznált eszközök, komponensek (például víztisztacsövek) szelektív gyűjtése és visszaforgatása a lehető legnagyobb mennyiségben, valamint a
stabilizátorok, színezékek és egyéb adalékok segítségével előállított, granulátumvagy poralapú extruder újbóli használata. Ebből a megfontolásból szereztünk be
egy speciális műanyagdarálót, mellyel ezt a technológiai újítást alkalmazni tudjuk.
A hatékonyabb és fenntarthatóbb újrahasznosítás érdekében a Wellis technológiaváltásoktól sem riad vissza, ennek okán vette át a poliuretánhabbal történő gyártás
az üvegszálas eljárások helyét egyes medencék gyártásában.

A wellness jövője
A Wellis gyárközpont Európa szívében található, ami gyors és biztonságos szállítást tesz lehetővé az európai piacon, kedvező áron. Raktárainkban átlagosan
5-10.000 db medencét és több mint 50.000 szaniter terméket tartunk készleten.
Vállalatunk saját ügyfélszolgálattal rendelkezik. Partnereink alkalmazottainak
szakmai továbbképzési lehetőségeket biztosítunk. Cégünk a leginnovatívabb gyártók közé tartozik, számos újítással, szabadalommal képviseltetjük magunkat a
masszázsmedence piacon. Az utóbbi évek munkájának eredménye, hogy a Wellis
Európa vezető masszázsmedence gyártójává vált, illetve belépett a hidromasszázs
medence gyártás fellegvárának tekintett amerikai piacra. A vállalat célja, hogy középpontba helyezze a fenntarthatóságot és fenntartsa a prémium minőségű jakuzzik gyártását. Rendkívül fontos a számunkra, hogy vevőink elégedettek legyenek,
ennek érdekében pedig folyamatosan fejlődünk és alakítjuk a vállalati értékeinket.
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SZ AKÉRTŐI VÉLEMÉNY
I N N O VÁ C I Ó - M I N Ő S É G - T E L J E S Í T M É N Y
Felkértük Dr. Szabó András belgyógyász szakorvost, hogy nyilatkozzon a saját
gyártású masszázsmedencéink jótékony hatásairól, ossza meg velünk személyes tapasztalatait.

- 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!

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

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.

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

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.
A gerinc, nagy ízületek kopásából származó, meszesedés miatt kialakuló elváltozások a mozgásszegény életformánk, munkaterületünk monotonitásának következményei. Egy rosszul időzített sportesemény sérülései is okozhatnak hasonló,
heteken keresztül elhúzódó mozgáskorlátozottságot.
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1.

2.

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

4.

3.
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.
2.

W-Flow áramoltató rendszer - 180 m³/h
kapacitás, 50-60 cm vízáramlási szélesség.
Forgófejes fúvókáink nagyobb testfelületen
körkörös, lágyabb masszázst nyújtanak.
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3.

4.

Fix állású fúvókáink egy testrészre irányuló
vízsugarukkal intenzív masszázsélményt
biztosítanak.
Egy 3 LE masszázsmotor teljes kapacitásával
rendelkezik a MagmaJet™. Ráfekve lebeghet
a súlytalanság állapotában.

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).

Ezen kiváló tanulmány, s az azóta továbbfejlesztett oxigénterápia újításain felbuzdulva a Wellis innovációja, az Oxygen therapy™ rendszer is elérhető (Everest,
Elbrus 230 és Kilimanjaro medencéikben)!
Mindaz a jótékony befolyás, mely a magas oxigén koncentrációjú víz bőrre kifejtett
élettani hatása során kimutatható, az a Wellis medencék Oxygen therapy™ rendszer szolgáltatása által hozzáférhető a hétköznapokban!

a különböző fúvókák egyedi elrendezésével
számos eltérő ülő- és fekvőhely alakítható
ki, specifikus masszázsterápiát nyújtva.

A paraszimpatikus idegrendszer opiát transzmittereinek felszabadulását, a teljes
ellazulást fényterápiával, aromaterápiás illóolajokkal lehet fokozni, így téve teljessé a Wellis medencék komplex szolgáltatását.

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!

- 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!

Különleges funkció az Oxygen therapy™ rendszer, az említett hatásokon kívül az
izomszövet, valamint a vénás- és 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 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.
Dr. Szabó András
belgyógyász szakorvos
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MEDENCÉINK AZ ALÁBBI MASSZÁZSHELYEKKEL RENDELKEZNEK*:
* A fúvókák elrendezése medencénként eltérő lehet az egyes üléskialakításokon.
Relax masszázshely
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.

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

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

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

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

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

Relax masszázshely

Expert masszázshely

Cool down masszázshely

Focus masszázshely
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Body flow masszázshely

Intenso masszázshely
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peakline

everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230
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PE AKLINE

PRÉMIUM MODELLEK

Peakline termékcsaládunk prémium modelljeinket öleli fel. Teljes körű felszereltségükön, modern és stílusújító
kialakításukon túl extra funkcióikkal, egyedi megoldásaikkal válnak a Wellis márka kiemelt darabjaivá.
Minőségi masszázs egy minőségi masszázsmedencében
Az elsődleges cél egy Wellis termék létrehozásakor a wellness élmény fokozása. Rohanó világunkban bizonyára mindenkinek jólesne egy kellemes, esti pihenés masszázsmedencéjében. Ön is biztosan hallott már a wellness termékek egészségre gyakorolt kedvező hatásáról. Medencéink kiváló relaxációt biztosíthatnak egy kimerítő nap végén. A Wellis termékek tervezésekor kiemelten fontos a luxus és a kényelem érzet biztosítása mellett
ügyfeleink elégedettsége is.
Termékeink gyártásakor kizárólag a legjobb minőségű alapanyagokat használjuk, melyek kiválasztását sokéves
beszállítói tapasztalat alapozza meg. Ez legalább annyira fontos számunkra, mint leendő vásárlóink számára.

Egy életre szóló kapcsolat - videó

A MEDENCE OLDALBURKOLATÁNAK SZÍNE MEGHATÁROZZA A THERMOTETŐ SZÍNÉT:
A barna oldalburkolathoz a Chocolate Brown thermotető szín érhető el.
A fekete és szürke oldalburkolathoz a Dark Grey thermotető szín választható.
Xtreme™ téli medencetető rendelés kizárólag Skandináv szigeteléssel érthető el. Ennek megfelelően, amennyiben Skandináv szigeteléssel rendeli medencénket,
ahhoz Xtreme™ téli medencetetőnket tudja kérni. A medencetetőt megtalálja a katalógus végén fellelhető Kiegészítők között.

teljes körű szolgáltatás: peakline medencéink ára magában foglalja a termék kapuig történő kiszállítását, végpontra történő rakodását
(kivétel olympus medence), a beüzemelést és a hozzá kötődő kiszállási díjat, valamint az első évben egyszeri alkalommal történő karbantartást.
a beüzemeléssel a gépészeti garancia 3 év. részletek a 42. oldalon.
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AROMATERÁPIA
A Wellis hidromasszázs rendszerrel kombinálva az aromaolajok javíthatják a hangulatot és elősegíthetik a mély relaxációt. Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek. Folyékony formában egy
pumpás adagolóval juttatják a vízbe az illatanyagot.

AQUASOUL PRO HANGRENDSZER
A Wellis medencéibe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű,
vízálló elemekkel rendelkezik. Nem kell többet CD lemezekkel, MP3 lejátszókkal, vagy más, kábellel csatlakoztatható készülékkel bajlódnia, hisz
okos eszközein keresztül bármikor csatlakozhat medencéjéhez.

OXYGEN THERAPY™ RENDSZER™
Az Oxygen therapy™ rendszer™ több mint 70%-kal növeli a víz oxigén
szintjét. A mikrobuborékok képesek behatolni a bőr pórusaiba, eltávolítani a szennyeződéseket és oxigént juttatni a jobb anyagcseréhez. Eközben
gyengéden stimulálja a bőrfelszínt, segítheti a száraz bőr hidratálását.

STARSIDE™ OLDALBURKOLAT
A StarSide™ oldalburkolat vízszintes, fa textúrájú oldal panelekből és vákuumformázott ABS műanyag sarokelemekből áll. A beépített RGB LED
világítás a masszázsmedence belső hangulatvilágításával harmonizálva működik.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ
Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor
Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás
körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db
LED-ből állhat.

UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER
Ez a vízfertőtlenítő rendszer régóta az egyik leginkább közkedvelt rendszer a medencegyártók között, tekintve, hogy hipoallergén és gyakorlatilag 100% -ban hatékony baktériumok, vírusok és a vízből származó
szennyeződések megsemmisítésében.

MAGMAJET™ ÉLMÉNYFÚVÓKA
Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Magmajet™ fúvóka. Akár rá is feküdhet és lebeghet a súlytalanság állapotában.
WIS - OKOS VÍZELEMZŐ ÁLLOMÁS
24 órás felügyeletet biztosít a medence vízminőségének megőrzése
céljából. Előre jelzi a víz kémiai jellemzőinek változásait, és okostelefon
alkalmazáson keresztül tanácsokkal látja el a felhasználót.

SZÍNVÁLASZTÉK A PEAKLINE TERMÉKCSALÁDBAN
*Olympus modellünk kizárólag Sterling Silver akril színben elérhető.
akril színek

sterling
silver

oldalburkolat színek

alba pearl
white

midnight
canyon

tuscan sun

barna
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fekete

thermotető színek

szürke

chocolate
brown

dark grey

Oxygen therapy™
rendszer

eve rest

olympus

A Wellis márka büszkesége az Everest modell, a prémium szegmens legkiemelkedőbb terméke. Kiegészítő kezelőpanelek és SmartPhone alkalmazás teszik a lehető
legkomfortosabbá a kezelést, oxigén terápia, hangrendszer, színterápiás világítás,
csobogók, vízesés, aromaterápia teszik a legfelszereltebb termékünkké.

Az Olympus számos lehetőséget nyújt használóinak. Kiemelten alkalmas nagyobb
baráti társaságok számára, családi összejövetelekre. Sportolók számára is tökéletes az izmok ellazítására, kimerítő edzések utáni pihenésre. Élvezze a meleg víz
jótékony hatását, a minden eddiginél kivételesebb fürdőélményt.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 360 × 2 360 × 950 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

3 540 × 2 300 × 980 mm

Fekvőhely / Ülőhely

2/3

Fekvőhely / Ülőhely

2/7

Nettó súly / Vízmennyiség

452 kg / 1 500 l

Nettó súly / Vízmennyiség

900 kg / 2 331 l

Keretszerkezet

WPS

Keretszerkezet

Rozsdamentes acél

Oldalburkolat

StarSide™ UV-álló műanyag

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Erősítés

Poli-MAX™

Erősítés

Üvegszál erősítés

Szigetelés

Polyfoam (2 cm)

Összes fúvókaszám

88 × világító

Összes fúvókaszám

88 × világító

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

3 × 20A / 400V / 50Hz
1 × 32A / 230V / 50Hz

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

3 × 20A / 400V / 50Hz
1 × 32A / 230V / 50Hz

Hidromasszázs motor

Hidromasszázs motor

2 × 3 LE, kétsebesség
2 × 2 LE, egysebesség

1 × 3 LE, kétsebesség
2 × 2 LE, egysebesség
1 × 3 LE, egysebesség

Keringető motor

W-EC motor (0,25 kW)

Keringető motor

1 × 1,25 LE (1,1 kW)

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch

1 × 1 gombos + 1 × 4 gombos

Kiegészítő panel

1 × 1 gombos + 1 × 4 gombos

UV-C rendszer

Vízszűrés

UV-C rendszer

3 × MicroPlus

Szűrőbetét

1 × MicroPlus

W.I.S okos vízelemző állomás

alapfelszereltség

Lamináris csobogó

2 × 1 világító

Lamináris csobogó

2 × 1 világító

W.I.S okos vízelemző állomás

alapfelszereltség

1 × világító

Vízesés

1 × világító

12 × exkluzív LED + StarLight™
sarokelem világítás

Színterápiás LED világítás

20 × exkluzív LED

Hangrendszer

Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up

Hangrendszer

Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/beépített

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

Oxygen therapy™ rendszer

-

Oxygen therapy™ rendszer

alapfelszereltség

Hőcserélőre való előkészítés

alapfelszereltség

Hőcserélőre való előkészítés

alapfelszereltség

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Szállítás / Rakodás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Kiegészítő panel
Vízszűrés
Szűrőbetét

Vízesés
Színterápiás LED világítás

Ár
Ár
Opciók:

6 199 900 Ft

Választandó szigetelés típusok (lsd. 35.o.):
Standard szigetelés thermotetővel + 259 900 Ft
Skandináv szigetelés Xtreme™ téli medencetetővel + 579 800 Ft

thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)

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

7 899 900 Ft

14

PEAKLINE TERMÉKCSALÁD

elbrus

k i l i m a nj a r o
A Kilimanjaro medence számos kényelmi funkciójával felejthetetlenné teszi
a kikapcsolódást. Rendelkezik mindennel, ami egy prémium kategóriájú medencéhez szükséges: hangrendszer, SmartPhone alkalmazás WiFi csatlakozással,
3 db 3 lóerős masszázs motor és aromaterápia.

23 0

Az Elbrus 230 rendkívül jól felszerelt masszázsmedence, tágas kialakításának
köszönhetően 7 személy élvezheti benne a tetőtől talpig tartó masszázsélményt.
Továbbá része a WellDome™ talpmasszázs rendszer, 78 állítható
fúvóka, hangrendszer, színterápiás világítás és vízesés.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 300 × 2 300 × 940 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 300 × 2 300 × 900 mm

Fekvőhely / Ülőhely

1/5

Fekvőhely / Ülőhely

0/7

Nettó súly / Vízmennyiség

387 kg / 1 380 l

Nettó súly / Vízmennyiség

370 kg / 1 180 l

Keretszerkezet

WPS

Keretszerkezet

WPS

Oldalburkolat

StarSide™ UV-álló műanyag

Oldalburkolat

StarSide™ UV-álló műanyag

Erősítés

Poli-MAX™

Erősítés

Poli-MAX™

Szigetelés

Polyfoam (2 cm)

Szigetelés

Polyfoam (2 cm)

Összes fúvókaszám

64

Összes fúvókaszám

78

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

3 × 20A / 400V / 50Hz
1 × 32A / 230V / 50Hz

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Hidromasszázs motor

3 × 3 LE, egysebesség

Hidromasszázs motor

3 × 3 LE, egysebesség

Keringető motor

W-EC motor (0,25 kW)

Keringető motor

W-EC motor (0,25 kW)

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch

Kiegészítő panel

-

Kiegészítő panel

-

Vízszűrés

UV-C rendszer

Vízszűrés

UV-C rendszer

Szűrőbetét

3 × MicroPlus

Szűrőbetét

3 × MicroPlus

W.I.S okos vízelemző állomás

alapfelszereltség

W.I.S okos vízelemző állomás

alapfelszereltség

Lamináris csobogó

2 × 1 világító

Lamináris csobogó

-

Vízesés

-

Vízesés

1 × világító

Színterápiás LED világítás

13 × exkluzív LED + központi
+ StarLight™ sarokelem világítás

Színterápiás LED világítás

16 × exkluzív LED + központi
+ StarLight™ sarokelem világítás

Hangrendszer

MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Hangrendszer

MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

Oxygen therapy™ rendszer

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Szállítás / Rakodás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Szállítás / Rakodás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Ár
Opciók:

4 949 900 Ft

Ár

thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, Oxygen therapy™ rendszer

Opciók:
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4 949 900 Ft
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, Oxygen therapy™ rendszer
PEAKLINE TERMÉKCSALÁD

16

cityline

malaga, palermo
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CIT YLINE

PRÉMIUM MINŐSÉG

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.
Okos medence - okos felhasználóknak
Vállalatunk bemutatja a masszázsmedencék legújabb, okos megoldásokkal felszerelt modelljeit, melyek garantálják használóiknak az igazán korszerű technikai megoldásokat. Az in.touch 2 egy intelligens vezérlés, melyet a
medencetestbe integráltak és egy okos eszközön futó alkalmazás kíséri - így lesz medencéje egy Android vagy
IOS készülékről vezérelhető.
Minden bizonnyal Ön sem szeretne hosszabb időt eltölteni medencéje állapotának ellenőrzésével és meghibásodás esetén szeretné a lehető leggyorsabban orvosolni a problémát - okos medencéinknél mindez elérhetővé
vált. Az in.touch 2 rendszerrel felszerelt medencék wifi hálózaton keresztül csatlakozva távoli karbantartást biztosítanak Önöknek. Válassza Wellis jakuzziját és a hozzá tartozó okos megoldásokat, hogy a fürdőzésre szánt idő
valóban egy önfeledt kikapcsolódást és minőségi élményt szerezhessen Önnek és családjának.

CityLine Palermo - videó

A MEDENCE OLDALBURKOLATÁNAK SZÍNE MEGHATÁROZZA A THERMOTETŐ SZÍNÉT:
A barna oldalburkolathoz a Chocolate Brown thermotető szín érhető el.
A fekete és szürke oldalburkolathoz a Dark Grey thermotető szín választható.
Xtreme™ téli medencetető rendelés kizárólag Skandináv szigeteléssel érthető el. Ennek megfelelően, amennyiben Skandináv szigeteléssel rendeli medencénket,
ahhoz Xtreme™ téli medencetetőnket tudja kérni. A medencetetőt megtalálja a katalógus végén fellelhető Kiegészítők között.

cityline medencéink ára magában foglalja a termék kapuig történő kiszállítását, a beüzemelést és a hozzá kötődő kiszállási díjat.
a beüzemeléssel a gépészeti garancia 3 év. részletek a 42. oldalon.
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AROMATERÁPIA
A Wellis hidromasszázs rendszerrel kombinálva az aromaolajok javíthatják a hangulatot és elősegíthetik a mély relaxációt. Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek. Folyékony formában egy
pumpás adagolóval juttatják a vízbe az illatanyagot.

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás
körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db
LED-ből állhat.

SPECIÁLIS NYAKMASSZÁZS FÚVÓKÁK
Az egyedi, függőleges masszázsfúvókák és a továbbfejlesztett fejtámlák
kényelmesebb, ergonomikus kialakítása segít ellazítania vállait és megszabadítani a napi stressz káros hatásaitól.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ
Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor
Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

MYMUSIC ™ HANGRENDSZER
A CityLine medencékbe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű,
vízálló elemekkel rendelkezik. Megnövelt Bluetooth hatótávolság, erősebb mélynyomó (300 W), modern hangszóró kialakítás. Mobiltelefonon
keresztül csatlakoztatható.

CITYLINE OLDALBURKOLAT
A Wellis jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal járó karbantartási teendőket nem igényel, a természet színeihez legjobban passzoló színekben kapható. Új kialakítás, pontosabb, könnyebb felszerelhetőség az
új technológiának köszönhetően.

UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER
Ez a vízfertőtlenítő rendszer régóta az egyik leginkább közkedvelt rendszer a medencegyártók között, tekintve, hogy hipoallergén és gyakorlatilag 100% -ban hatékony baktériumok, vírusok és a vízből származó
szennyeződések megsemmisítésében.

SMARTTOUCH VEZÉRLŐ PANEL
Teljes funkcionalitású billentyűzet színes kijelzővel. Elhagyva a fizikai
gombokat, billentyűket, az érintőképernyős billentyűzet szórakoztató
használatot tesz lehetővé, könnyen megtanulható, intuitív és magával ragadó menüfelülettel rendelkezik.

SZÍNVÁLASZTÉK A CITYLINE TERMÉKCSALÁDBAN
akril színek

sterling
silver

alba pearl
white

midnight
canyon

tuscan sun

oldalburkolat színek

barna
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fekete

thermotető színek

szürke

chocolate
brown

dark grey

TOP termék

malaga

palermo

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.

A Palermo egy tökéletes családi medence. Egyesíti a tartósságot, az ergonómiát és
az energiahatékonyságot. A kapitányülés nyak-, váll-, derék- és csípő-masszírozó fúvókái pozitívan hatnak e területek vérkeringésére. Világító vízesés, csobogók,
aromaterápia és hangrendszer képezik az alapfelszereltséget.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 180 × 2 180 × 900 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 180 × 2 180 × 900 mm

Fekvőhely / Ülőhely

1/5

Fekvőhely / Ülőhely

2/3

Nettó súly / Vízmennyiség

330 kg / 1 136 l

Nettó súly / Vízmennyiség

335 kg / 1 050 l

Keretszerkezet

WPS

Keretszerkezet

WPS

Oldalburkolat

HorizontSide™ oldal, W-Side™ sarok

Oldalburkolat

HorizontSide™ oldal, W-Side™ sarok

Erősítés

Poli-MAX™

Erősítés

Poli-MAX™

Szigetelés

Polyfoam (2 cm)

Szigetelés

Polyfoam (2 cm)

Összes fúvókaszám

40

Összes fúvókaszám

42

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Hidromasszázs motor

2 × 3 LE, egysebesség

Hidromasszázs motor

2 × 3 LE, egysebesség

Keringető motor

W-EC motor (0,25 kW)

Keringető motor

W-EC motor (0,25 kW)

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Kiegészítő panel

-

Kiegészítő panel

-

Vízszűrés

UV-C rendszer

Vízszűrés

UV-C rendszer

Szűrőbetét

1 × Superfine

Szűrőbetét

1 × Superfine

Lamináris csobogó

3 × 1 világító

Lamináris csobogó

2 × 1 világító

Vízesés

1 × világító

Vízesés

1 × világító

Színterápiás LED világítás

16 × exkluzív LED + W-Side™ sarok
világítás + megvilágított kezelők

Színterápiás LED világítás

16 × exkluzív LED + W-Side™ sarok
világítás + megvilágított kezelők

Hangrendszer

MyMusic™ 2.1

Hangrendszer

MyMusic™ 2.1

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

Oxygen therapy™ rendszer

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Ár
Opciók:

3 299 900 Ft

Ár

thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák

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

Opciók:		
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3 949 900 Ft

Csomag ár

3 299 900 Ft

-16%

skandináv szigetelés (3,5 cm), világító fúvókák

CIT YLINE TERMÉKCSALÁD

palermo
C S O M A G A K C I Ó

-16%

A kép illusztrációs célokat szolgál, nem a csomagakcióban szereplő termékeket ábrázolja.

A CSOMAG TARTALMA ÖSSZESEN 3 949 900 FT
A C SOM AG A KCIÓ K ER E T ÉB EN 3 29 9 9 0 0 F T
A csomag az alábbi kiegészítőket, szolgáltatásokat tartalmazza.

Thermotető

Tetőemelő

Wellistep

Wellis Crystal

Filter cleaner

Spa cleaner

W.I.S. okos
vízelemző állomás

Szállítás, beüzemelés,
karbantartás

A csomagakcióval kapcsolatos további részletekért keresse fel weboldalunkat, vagy forduljon értékesítőjéhez.
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myline

saturn, venus, jupiter, pluto, mars
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MYLINE

A

C S A L Á D N A K

Myline termékeink kitűnő árukkal, ugyanakkor élménybarát használatukkal, stílusos és jól komponált megjelenésükkel képviselik a Wellis márka belépő kategóriáját. 5 különböző modellünkkel igyekszünk minden vevői
igényt maradéktalanul kiszolgálni.
Minőségi, ugyanakkor feledhetetlen élmény? Miért kellene választani a kettő közül, ha mindkettő elérhető Wellis medencéjében. A kényelem, a megjelenés és a kiváló ár-érték tökéletes találkozása MyLine modelljeinkben. Kifinomult hangzás, élményteli masszázsfúvókák, üdítő színterápia a lelki és testi feltöltődés jegyében. Egy
hosszú nap végén családunk társaságában nincs is boldogabb időtöltés mint a közös élményfürdőzés. MyLine
modelljeink 5-6 személyes kiviteleikben kitűnő és páratlan kikapcsolódást nyújtanak egy nagyobb baráti társaságnak sőt akár a teljes családnak is. Gondoltunk a romantikus feltöltődés híveire is, hiszen 3 személyes kismodellünk kimondottan Nekik készült. Örömteli pillanatok találkozása álmai jakuzzijában.

Myline Pluto bemutató - videó

A MEDENCE OLDALBURKOLATÁNAK SZÍNE MEGHATÁROZZA A THERMOTETŐ SZÍNÉT:
MyLine modellek esetén szürke oldalburkolathoz a Dark Grey thermotető szín választható.
Xtreme™ téli medencetető rendelés kizárólag Skandináv szigeteléssel érthető el. Ennek megfelelően, amennyiben Skandináv szigeteléssel rendeli medencénket,
ahhoz Xtreme™ téli medencetetőnket tudja kérni. A medencetetőt megtalálja a katalógus végén fellelhető Kiegészítők között.

myline medencéink ára magában foglalja a termék beüzemelését és az ehhez kötődő kiszállási díjat.
a beüzemeléssel a gépészeti garancia 3 év. részletek a 42. oldalon.
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MYMUSIC ™ HANGRENDSZER
A CityLine medencékbe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű,
vízálló elemekkel rendelkezik. Megnövelt Bluetooth hatótávolság, modern hangszóró kialakítás. Mobiltelefonon keresztül csatlakoztatható.

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS
Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás
körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db
LED-ből állhat.

MYJET ™ NYAK- ÉS VÁLLMASSZÁZS
Különleges lefelé néző nyak- és vállfúvókákat terveztünk a tökéletes
stresszoldó masszázshoz. Ennek az intenzív masszázs ülésnek minden
kontúrja követi a test alakját, így tökéletes hidromasszázs élményt nyújt.

MYSEAT ™ - AZ ÖN ÉS SZERETTEI SZÁMÁRA
A MySeat™ fekvőhely kialakításakor tervezőink kiküszöbölték a magassági különbségek által okozott kellemetlenségeket. A sarokpánt ergonomikus kialakítása stabil fekvőfelületet biztosít mind férfiak, mind pedig nők számára.

MYHIP ™ FÚVÓKÁK
A professzionális derék- és csípőmasszázs fúvókák segíthetik a csípő körüli izmok lazítását, serkentik a vérkeringést. Alkalmas sportolóknak és
azoknak, akik a tökéletes masszázst keresik.

ÓZONGENERÁTOR
Ez az eszköz ózont termel, amely vízzel keveredve erős oxidálószer, így
segít megsemmisíteni a vízben jelenlévő baktériumokat, vírusokat és algákat, továbbá 60-90%-kal csökkentheti a maró, kémiai fertőtlenítők
szükségességét.

EASY4 KEZELŐPANEL
A kezelőpanel az összes szükséges funkciót a tartalmazza, ami egy jó kezelő felülethez szükséges. Kompakt, nagy LCD képernyővel, elég egyszerű, hogy akár az éjszaka közepén is használható legyen.

PLUG&PLAY
A medence beüzemelésének legkönnyebb módja. Töltse fel medencéjét,
dugja be a megszakító dugóját egy fali aljzatba, ellenőrizze és állítsa vis�sza az áramkört a megjelölt gombokkal, majd használja medencéjét. Ez a
megoldás 2 kW-os fűtést tartalmaz.

SZÍNVÁLASZTÉK A MYLINE TERMÉKCSALÁDBAN
*Mars modellünk Alba Pearl White, Sterling Silver és Tuscan Sun akril színekben elérhető.
akril színek

sterling
silver

oldalburkolat színek

alba pearl
white

midnight
canyon

tuscan sun

szürke
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thermotető színek

dark grey

saturn

venus

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.

A Venus jakuzzi egyszerre 6 embernek nyújt felejthetetlen 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.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 300 × 2 300 × 880 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 150 × 2 150 × 860 mm

Fekvőhely / Ülőhely

2/3

Fekvőhely / Ülőhely

1/5

Nettó súly / Vízmennyiség

296 kg / 1 189 l

Nettó súly / Vízmennyiség

270 kg / 1 180 l

Keretszerkezet

Impregnált tömörfa

Keretszerkezet

Impregnált tömörfa

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Erősítés

Poli-MAX™

Erősítés

Poli-MAX™

Szigetelés

Polyfoam (1 cm)

Szigetelés

Polyfoam (1 cm)

Összes fúvókaszám

50

Összes fúvókaszám
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Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Hidromasszázs motor

1 × 2 LE, kétsebesség
1 × 2 LE, egysebesség

Hidromasszázs motor

1 × 2 LE, kétsebesség
1 × 2 LE, egysebesség

Keringető motor

-

Keringető motor

-

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-3) / Easy4

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-3) / Easy4

Kiegészítő panel

-

Kiegészítő panel

-

Vízszűrés

Ózongenerátor

Vízszűrés

Ózongenerátor

Szűrőbetét

2 × Superfine

Szűrőbetét

2 × Superfine

Lamináris csobogó

-

Lamináris csobogó

-

Vízesés

-

Vízesés

-

Színterápiás LED világítás

18 × exkluzív LED

Színterápiás LED világítás

18 × exkluzív LED

Hangrendszer

MyMusic™ 2.0

Hangrendszer

MyMusic™ 2.0

Aromaterápia

-

Aromaterápia

-

SmartPhone applikáció

-

SmartPhone applikáció

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Beüzemelés

alapszolgáltatás

Beüzemelés

alapszolgáltatás

Ár
Opciók:

2 499 900 Ft

Ár

szállítás, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció

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

Opciók:
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2 399 900 Ft
szállítás, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció

MYLINE TERMÉKCSALÁD

jupiter

pluto

A Jupiter medence ergonomikusan kialakított ülésekkel rendelkezik, 46 masszázsfúvókával, csúszásgátló, talpmasszírozó medencefenék kialakítással, belépést segítő üléskialakítással, 2.0 hangrendszerrel, bluetooth csatlakozással és pezsgőtartóval. A tökéletesen felszerelt fekhely mindenki kedvence lesz.

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.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 000 × 2 000 × 870 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 000 × 2 000 × 890 mm

Fekvőhely / Ülőhely

1/5

Fekvőhely / Ülőhely

2/3

Nettó súly / Vízmennyiség

226 kg / 1 136 l

Nettó súly / Vízmennyiség

236 kg / 956 l

Keretszerkezet

Impregnált tömörfa

Keretszerkezet

Impregnált tömörfa

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Erősítés

Poli-MAX™

Erősítés

Poli-MAX™

Szigetelés

Polyfoam (1 cm)

Szigetelés

Polyfoam (1 cm)

Összes fúvókaszám

46

Összes fúvókaszám

42

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Hidromasszázs motor

1 × 3 LE, kétsebesség

Hidromasszázs motor

1 × 3 LE, kétsebesség

Keringető motor

-

Keringető motor

-

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Kiegészítő panel

-

Kiegészítő panel

-

Vízszűrés

Ózongenerátor

Vízszűrés

Ózongenerátor

Szűrőbetét

1 × Superfine

Szűrőbetét

2 × Superfine

Lamináris csobogó

2 × 1 világító

Lamináris csobogó

-

Vízesés

-

Vízesés

-

Színterápiás LED világítás

15 × exkluzív LED

Színterápiás LED világítás

16 × exkluzív LED

Hangrendszer

MyMusic™ 2.0

Hangrendszer

MyMusic™ 2.0

Aromaterápia

-

Aromaterápia

-

SmartPhone applikáció

-

SmartPhone applikáció

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Beüzemelés

alapszolgáltatás

Beüzemelés

alapszolgáltatás

Ár
Opciók:

2 149 900 Ft

Ár

szállítás, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció

Opciók:
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2 149 900 Ft

Akciós ár

1 899 900 Ft

-12%

szállítás, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció, Plug&Play - 2 kW

MYLINE TERMÉKCSALÁD

mars
Ez a kompakt, 3 férőhelyes medence a legkisebb helyeken is elfér, mégis két egész
testet ellazító fekvőhellyel rendelkezik. Exkluzív mySeat ™ rendszerünk mindenki számára tökéletes kényelmet biztosít. 75 cm-es magassága révén ez a modell
könnyedén befér egy átlagos lakás ajtaján.

Méret (sz. × mé. × ma.)

2 130 × 1 600 × 750 mm

Fekvőhely / Ülőhely

2/1

Nettó súly / Vízmennyiség

175 kg / 685 l

Keretszerkezet

Impregnált tömörfa

Oldalburkolat

HorizontSide™ UV-álló műanyag

Erősítés

Poli-MAX™

Szigetelés

Polyfoam (1 cm)

Összes fúvókaszám
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Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

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

Hidromasszázs motor

1 × 2 LE, kétsebesség

Keringető motor

-

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Kiegészítő panel

-

Vízszűrés

Ózongenerátor

Szűrőbetét

1 × Superfine

Lamináris csobogó

-

Vízesés

-

Színterápiás LED világítás

12 × exkluzív LED

Hangrendszer

MyMusic™ 2.0

Aromaterápia

-

SmartPhone applikáció

-

Oxygen therapy™ rendszer

-

Hőcserélőre való előkészítés

-

Beüzemelés

alapszolgáltatás

Ár
Opciók:

1 849 900 Ft
szállítás, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció, Plug&Play - 2 kW

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

A jakuzziban való fürdőzés megemeli
a testhőmérsékletet, ezzel elősegítve a relaxációt.

29
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swimline

rio grande w-flow, amazonas w-flow, danube w-flow
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SWIMLINE

TÖKÉLETES EDZÉS

Swimline családunk a tökéletes edzésprogramot és az örömteli masszázsélményt egyesíti minimális helyigén�nyel. Saját fejlesztésű ellenáramoltató rendszerével Ön valóban egy úszómedencében érezheti magát, miközben
saját otthonában gondoskodhat teste és ezáltal szervezete feltöltődéséről.
Miért válasszunk swim spa-t a klasszikus úszómedence helyett?
Kezdjük azzal, ami leginkább befolyásolni fogja a választásunkat: mérjük fel, mekkora terület áll rendelkezésünkre. Az úszómedencék – főként az épített medencék – nagy helyet foglalnak, így ha kisebb udvarunk van,
vagy csak beltéren tudjuk elhelyezni a medencét, egy swim spa mindenképpen jobb megoldást jelenthet számunkra. Az épített medencék kialakítása jóval hosszabb időt vesz igénybe, csak a melegebb hónapokban tudjuk
használni őket, télen pedig le kell ereszteni a vizet. Ezzel szemben a swim spa jobban ellenáll az időjárás változásnak, így akár egész évben használható.
Fenntartási költsége is alacsonyabb, éves szinten kb. fele az épített medencék 4-5 havi költségének. A swim spa
félig süllyesztett kivitelben is kapható, ami lehetővé teszi, hogy a medencét betonalap kialakítás nélkül a talajba
lehessen süllyeszteni. Természetesen különálló medenceként is használható, sőt akár át is helyezhető.

Rio Grande úszómedence - videó

A MEDENCE OLDALBURKOLATÁNAK SZÍNE MEGHATÁROZZA A THERMOTETŐ SZÍNÉT:
A barna oldalburkolathoz a Chocolate Brown thermotető szín érhető el.
A fekete és szürke oldalburkolathoz a Dark Grey thermotető szín választható.
Xtreme™ téli medencetető rendelés kizárólag Skandináv szigeteléssel érthető el. Ennek megfelelően, amennyiben Skandináv szigeteléssel rendeli medencénket,
ahhoz Xtreme™ téli medencetetőnket tudja kérni. A medencetetőt megtalálja a katalógus végén fellelhető Kiegészítők között.

swimline medencéink ára magában foglalja a termék kapuig történő kiszállítását, a beüzemelést és a hozzá kötődő kiszállási díjat, valamint
az első évben egyszeri alkalommal történő karbantartást. a beüzemeléssel a gépészeti garancia 3 év. részletek a 42. oldalon.
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W-FLOW 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. Lsd.: 37.old.

EXPANDER, EDZŐ- ÉS EVEZŐKÉSZLET
Az evezővel kombinált expander a valódi evezés élményét nyújtja használóinak, önmagában pedig számtalan különféle erőnléti edzést tesz lehetővé.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ
Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor
Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

AQUABIKE
Az Aquabike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató fitness edzésre, rehabilitációs testmozgásra van szükségük, vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömöket.

AQUASOUL PRO HANGRENDSZER
A Wellis medencéibe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű,
vízálló elemekkel rendelkezik. Nem kell többet a CD lemezekkel, MP3 lejátszókkal, vagy bármely más, kábellel csatlakoztatható készülékkel bajlódnia, hiszen telefonon keresztül bármikor csatlakozhat medencéjéhez.

ÚSZÓBOT
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.

SEMI-OLDALBURKOLAT - OPCIÓ
Swim spa modelljeink már félig süllyesztett kivitelben is kaphatók, ami lehetővé teszi,
hogy a medencéket betonalap kialakítása nélkül, félig a talajba süllyesztve építsük be.

SZÍNVÁLASZTÉK A SWIMLINE TERMÉKCSALÁDBAN
akril színek

sterling
silver

oldalburkolat színek

barna

fekete

thermotető színek

szürke

semioldalburkolat
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chocolate
brown

dark grey

r i o g r a n d e w-f l ow

a m a z o n a s w-f l ow

Az Rio Grande W-Flow úszómedence egy hosszú fejlesztési folyamat
eredménye. Egy jól felszerelt masszázsmedence, és egy teljes testet átmozgató,
„fitneszgépként” használható úszómedence tökéletes kombinációja. Az úszótér
szélessége közel 2 méter, hossza 3,14 méter.

Az Amazonas az úszás szerelmeseinek lett létrehozva. Válassza otthonába
Amazonas úszómedencénket, mely egy termékben testesíti meg a tökéletes
eszközt egy délutáni edzéshez, és a helyet egy önfeledt pihenéshez gyermekeivel.
A W-Flow rendszerrel pedig egyedi edzésprogramokat állíthat be.

Méret (sz. × mé. × ma.)

6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Méret (sz. × mé. × ma.)

5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Fekvőhely / Ülőhely / Úszótér

1/5/1

Úszó tér / Ülőhely / Állóhely

1/2/2

Nettó súly / Vízmennyiség

1 300 kg / 6 600 l

Nettó súly / Vízmennyiség

1 250 kg / 8 000 l

Keretszerkezet

Rozsdamentes acél

Keretszerkezet

Rozsdamentes acél

Oldalburkolat

HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat

Oldalburkolat

HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat

Erősítés

Üvegszál erősítés

Erősítés

Üvegszál erősítés

Összes fúvókaszám

40

Összes fúvókaszám
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Optimális feszültségigény (hidrom.)
Minimum feszültségigény.*
Optimális feszültségigény (swim s.)
Minimum feszültségigény.*
Hidromasszázs motor

1 × 35A / 230V / 50Hz
1 × 20A / 230V / 50Hz
3 × 16A / 400V / 50Hz
1 × 35A / 230V / 50Hz
2 × 3 LE, egysebesség + keringető (0,25kW)

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

3 × 20A / 400V / 50Hz
1 × 35A / 230V / 50Hz

Hidromasszázs motor

1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)

Ellenáramoltató motor

3 × 3 LE, kétsebesség

Ellenáramoltató motor

3 × 3 LE, kétsebesség + keringető (1,1kW)

Fűtőegység

3 kW

Fűtőegység

2 × 3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × SmartTouch

Vízszűrés

UV-C rendszer

Vízszűrés

2 × UV-C rendszer

Szűrőbetét

4 × SuperFine

Szűrőbetét

1 + 2 SuperFine

Lamináris csobogó

2 × 3 világító

Lamináris csobogó

3 + 6 világító

Vízesés

-

Vízesés

1 × világító

Színterápiás LED világítás

25 × exkluzív LED + megvilágított
kezelők

Színterápiás LED világítás

Hangrendszer

AquaSoul™ Pro 4.1

Hangrendszer

2 × 16 exkluzív LED + megvilágított
kezelők
AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterápia

-

Aromaterápia

Liquid Aroma (illatanyag nélkül)

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

Hőcserélőre való előkészítés

alapfelszereltség

Hőcserélőre való előkészítés

alapfelszereltség

Úszóbot

alapfelszereltség

Úszóbot

alapfelszereltség

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Ár

Akciós ár

Ár

Akciós ár

11 999 900 Ft

10 799 900 Ft

-10%

Választandó szigetelés típusok:
Standard szigetelés thermotetővel + 349 900 Ft
Skandináv szigetelés Xtreme™ téli medencetetővel + 819 800 Ft

9 499 900 Ft

8 699 900 Ft

-8%

Választandó szigetelés típusok:
Standard szigetelés thermotetővel + 349 900 Ft
Skandináv szigetelés Xtreme™ téli medencetetővel + 819 800 Ft

swim spa medencéinket kizárólag standard vagy skandináv szigeteléssel szállítjuk!
*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.
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d a n u b e w-f l ow
Magával ragadó megoldások várnak Önre a Danube modellünkben. A W-Flow
rendszerrel az egyéni edzésmegoldások lettek kombinálva az egyéni beállításokkal,
ezzel garantálva az Önnek legkedvezőbb úszásprogramot.

Méret (sz. × mé. × ma.)

4 530 × 2 350 × 1 470 mm

Úszó tér / Ülőhely

1/2

Nettó súly / Vízmennyiség

1 047 kg / 5 913 l

Keretszerkezet

Rozsdamentes acél

Oldalburkolat

HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat

Erősítés

Üvegszál erősítés

Összes fúvókaszám

24

Optimális feszültségigény
Minimum feszültségigény*

3 × 20A / 400V / 50Hz
1 × 35A / 230V / 50Hz

Hidromasszázs motor

1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)

Ellenáramoltató motor

3 × 3 LE, kétsebesség

Fűtőegység

3 kW

Vezérlő egység / kezelő panel

Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch

Vízszűrés

UV-C rendszer

Szűrőbetét

2 × SuperFine

Lamináris csobogó

2 × 3 világító

Vízesés

-

Színterápiás LED világítás

18 × exkluzív LED + megvilágított
kezelők

Hangrendszer

AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterápia

-

SmartPhone applikáció

alapfelszereltség

Hőcserélőre való előkészítés

alapfelszereltség

Úszóbot

alapfelszereltség

Szállítás / Beüzemelés

alapszolgáltatás

Karbantartás (1 alkalom/ első év)

alapszolgáltatás

Ár

Olympus és swim spa medencéink az alábbi
szigetelésekkel választandók!
A Standard szigetelés tartalmaz: 2 cm polyfoam szigetelést az oldalburkolaton és a talapzaton +
thermotetőt középen 12 cm, a szélein 7 cm vastagságú hőszigeteléssel, mely esztétikus műbőr borítást kapott.
A Skandináv szigetelés tartalmaz: 3,5 cm polyfoam szigetelést az oldalburkolaton és a talapzaton +
polyurethane szigetelés a medence sarokpontjain +
Xtreme™ téli medencetetőt középen 17 cm, a szélein 12 cm vastagságú hőszigeteléssel, mely esztétikus műbőr borítást kapott.

7 399 900 Ft

Választandó szigetelés típusok:
Standard szigetelés thermotetővel + 274 900 Ft
Skandináv szigetelés Xtreme™ téli medencetetővel + 709 800 Ft

swim spa medencéinket kizárólag standard vagy skandináv szigeteléssel szállítjuk!
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*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.
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w-flow
R E N D S Z E R

Egy hagyományos swim spa-ban a masszázsmotorokat manuálisan kell ki, illetve bekapcsolni annak érdekében,
hogy használója kitapasztalja a számára legmegfelelőbb vízáramlási erősséget. W-Flow rendszerrel ellátott medencéink
a legmodernebb Gecko swim spa szoftvert használják, mely automatizálja ezt a folyamatot és medencénk egy professzionális
edzőgép szerepét töltik be. A felhasználó hat sebességfokozatot választhat a leglassabb, legkényelmesebb tempótól
a legnehezebbig. A modern futópadhoz hasonlóan előre meghatározhatja az úszás sebességét egymás után több etapban,
így lassabb szakaszokat illeszthet be az úszási sprintek közé. Az áramlási sebesség 0,4-2,5 km / h-ra állítható.

A W-FLOW RENDSZER ELŐNYEI
•

•
•

Kétszer annyi vizet mozgat meg ugyanannyi
idő alatt, mint a hagyományos swim spa motorok: 180 m3 / h.
A vízáramlat szélessége 50-60 cm, ezzel
nagymértékű stabilitás érhető el.
Az áramlási irány a medence teljes hosszában
párhuzamos a medence középvonalával, ezzel
is növelve az úszási stabilitást.

•

•

A mechanikai alkatrészek teljesen el vannak
zárva a víztértől, ezért karbantartásukhoz nincs
szükség a víz leeresztéséhez.
Az úszómedence semi-oldalburkolattal is
kapható, ami lehetővé teszi, hogy a medence
csak félig legyen a földbe süllyesztve, beton
előkészítés nélkül.

•

•
•

A medence hőcserélő csatlakozással rendelkezik. Az ehhez kapcsolódó in.Grid rendszer
segítségével a fűtési költség a harmadára
csökkenthető.
A masszázs- és az úszótér külön szabályozható
az in.touch2 alkalmazással.
Önleeresztő funkció - az úszótér a keringető
szivattyúval leengedhető: 10 m3 33 perc alatt.

TÖBB MINT MEDENCE - EDZŐGÉP!
A számos edzésprogramnak köszönhetően professzionális úszóknak és kezdőknek egyaránt alkalmas. Megtapasztalhatja
a végtelen úszás élményét ezzel az új fitneszgéppel. Mintha saját edzője felügyelné. Az edzés testreszabható az áramlás
intenzitásának, időtartamának és színmutatóinak beállításával. Az edzőkör indítása előtt javasoljuk a paraméterek beállítását.
Érintse meg a beállítások ikont a jobb oldali ikonkeréken. Innen 6 különböző paraméter közül választhat.

A 6 különleges, beépített edzésprogram:
•

Állóképesség (Endurance): Állandó intenzitású edzésprogram a kitartás és az állóképesség
növeléséért.

•

Váltakozó (Lap): Egyenlő időtartamú,
alacsonyabb és magasabb intenzitású körök
váltakoznak felváltva.

•

Véletlenszerű (Transition): Egyenlő időtartamú körök, véletlenszerű intenzitással.

•

Cardio: Két-lépcsős edzés. Egy magasabb és
egy alacsonyabb intenzitású szakaszból áll.

•

Erőnlét (Power): Egy ú.n. piramis program,
ahol az intenzitás fokozatosan növekszik, amíg
el nem éri a maximális szintet. Ezután fokozatosan csökken.

•

Személyre szabott: Létrehozhatja saját
edzéstervét az intenzitások és az intervallumok
hosszának egyedi beállításával.

Rio Grande
video
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Training
programs

PeakLine opciók

Elbrus 230

Kilimanjaro

Everest

Olympus

ár / akciós ár

Skandináv szigetelés

o

o

o

o

159 900 Ft

Világító fúvókák (57 jettől)

o

o

Oxygen therapy™ rendszer

O

o

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

Vegyszeradagoló pH/szabad klór
(nem integrált)

o

Homokszűrő rendszer 450-es

269 900 Ft
×

544 900 Ft
444 900 Ft

o

o

629 900 Ft

o

o

o

844 900 Ft

o

o

o

o

359 900 Ft

Homokszűrő rendszer 600-as
(közösségi felhasználásra)

o

o

o

o

399 900 Ft

Homokszűrő előkészítés (szerviz által)

o

o

o

o

82 900 Ft

Hőcserélő előkészítés

o

o

CityLine opciók

94 900 Ft

Palermo

Malaga

ár / akciós ár

Skandináv szigetelés

o

o

159 900 Ft

Világító fúvókák (56 jetig)

o

o

234 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

629 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad klór
(nem integrált)

o

o

844 900 Ft

Homokszűrő rendszer 450-es

o

o

359 900 Ft

Homokszűrő rendszer 600-as
(közösségi felhasználásra)

o

o

399 900 Ft

Homokszűrő előkészítés (szerviz által)

o

o

82 900 Ft

Hőcserélő előkészítés

o

o

94 900 Ft

MyLine opciók

Mars

Pluto

Jupiter

Venus

Saturn

ár / akciós ár

Skandináv szigetelés

o

o

o

o

o

159 900 Ft

SmartPhone applikáció

o

o

o

o

o

109 900 Ft

SwimLine opciók

-18%

Rio Grande w-flow

Amazonas w-flow

Danube w-flow

ár / akciós ár

Semi-oldalburkolat

o

o

o

felár nélküli opció

Világító fúvókák (56 jetig)

o

o

o

234 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/Redox
(nem integrált)

o

o

o

629 900 Ft

Vegyszeradagoló pH/szabad klór
(nem integrált)

o

o

o

844 900 Ft

Homokszűrő rendszer 450-es
(nem integrált)

o

o

o

359 900 Ft

Homokszűrő rendszer 600-as
(közösségi felhasználásra)

o

o

o

399 900 Ft

Homokszűrő előkészítés
(szerviz által)

o

o

o

82 900 Ft

Evezőkészlet

o

o

o

169 900 Ft

Edző készlet

o

o

o

54 900 Ft

× nem tartalmazza | o opció |

alapfelszereltség

A masszázsmedence tökéletes hely a gondtalan beszélgetésekhez.
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kiegészítő meghatározás

leírás

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

ár/
akciós ár

kiegészítő meghatározás

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

-24%

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

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

24 900 Ft

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

54 900 Ft

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.

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

469 900 Ft

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

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

74 900 Ft

A mikroszálas technológiával rendelkező kesztyű
óvatosan távolítja el a port és a szennyeződéseket
a felületekről, megakadályozva a karcolódást és a
szennyeződést.

549 900 Ft

-16%

24 900 Ft
18 900 Ft
-24%

6 900 Ft

2 800 Ft

Spa tető tisztító törlőkendő

*aktuális készletről érdeklődjön

A medencetető tisztító törlőkendőket úgy tervezték,
hogy további tisztítószerek segítsége nélkül távolítsanak el minden foltot, szennyeződést a medencetető felületéről.

459 900 Ft

Hőcserélő előkészítés
Napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal
történő medencefűtési igény esetén választható. Az
előkészítés az eszközt nem tartalmazza, méretezése
gépésztervező feladata.

79 900 Ft
66 900 Ft

Spa tisztító kesztyű

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.

3 600 Ft

Kézi szűrőbetét tisztító

Swim spa lépcső
Méret korláttal: 147x165x93,5 cm
Méret korlát nélkül: 147x77x88 cm

8 200 Ft

Úszó vegyszeradagoló

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

4 800 Ft

Aromaolaj medencékhez
199 900 Ft

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

ár/
akciós ár

Medence ülésmagasító párna

71 900 Ft
54 900 Ft

Acél korlát - térben álló/süllyesztett kivitel
Rozsdamentes acélból készült lépcsőkorlát, mely a
medencétől függetlenül a talajhoz rögzíthető vagy
besüllyeszthető. Stabil támaszt nyújt be- illetve kilépéskor.

leírás

2 500 Ft

Spa szennyeződés lekötő
A szennyeződés lekötő kifejezettem medencékhez
készült. Felszívja és eltávolítja a vízbe kerülő zsírokat, olajokat, barnító krémet. Megakadályozza a
szennyeződés vonalak kialakulását.

94 900 Ft
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2 200 Ft

kiegészítő meghatározás

leírás

ár/
akciós ár

kiegészítő meghatározás

leírás

ár/
akciós ár

WIS - okos vízelemző állomás
24 órás felügyeletet biztosít a medence vízminőségének megőrzése céljából. Előre jelzi a víz kémiai jellemzőinek változásait, és okostelefon alkalmazáson keresztül tanácsokkal látja el a felhasználót.
Megadja a szükséges vegyszerek mennyiségét.
Az akkumulátora USB-n keresztül tölthető, egy töltéssel 6-8 hónapos működés lehetséges.

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.

189 900 Ft

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

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

25 900 Ft

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.

Kiszűrik a mechanikai szennyeződéseket, és meggátolják a baktériumok elszaporodását a medence vizében.

51 900 Ft

13 500 Ft

A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi
hőjét a beállított szinten tartsa. A hőszigetelésről
egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről UVálló műbőr borítás fed. A thermotető középen 12 cm
vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt (7 cm), hogy a
ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.

3 személyes:
129 900 Ft
4-5-6 szem.:
184 900 Ft

Xtreme™ téli medencetető

3 szem.:
209 900 Ft
4-5-6
szem.:
294 900 Ft

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

8 300 Ft

Bróm só

Easy-Lifter tetőemelő

Nátrium-bromid (sodium-bromid) tartalmú vízfertőtlenítő granulátum in.Clear (brómfejlesztő) rendszerrel ellátott masszázsmedencékhez. 2,2 kg/doboz.

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

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.

32 900 Ft

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!

5 200 Ft

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

14 600 Ft

Thermotető

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.

14 600 Ft

Szuperfinom papírszűrők

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.

11 400 Ft

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

11 400 Ft

További kiegészítő termékeinket keresse ér tékesítőinknél!
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89 900 Ft
69 900 Ft
-22%

99 900 Ft
79 900 Ft
-20%

79 900 Fttól

MASSZÁZSMEDENCE KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS:
A 3 év gépészeti garancia feltétele, melyet az alapár tartalmaz. 1 alkalom az első évben, alapesetben a vásárlás évfordulójára beosztva.
A karbantartás tartalmazza:
•
Vízkezelés/vízminőség ellenőrzése, javaslat a vízkezelés korrekciójára.
•
Csőrendszer, csatlakozások, gépészet ellenőrzése, a medence teljes felülvizsgálata, minden funkciójának ellenőrzése.
•
Ismételt oktatás a vízkezelésről, illetve a termék használatáról.
•
Belső/külső medence tisztítás.
•
A teljes tisztításhoz javasolnánk előzetesen a Spa Cleaner folyadék megvásárlását.( A Spa Cleaner folyadék a medence csőrendszerének
teljes tisztításához elengedhetetlen. A karbantartási szolgáltatás visszaigazolt dátuma előtti este kell a medence vizébe tölteni.)
•
Vevői igény szerint vízcsere. (Feltétele a megfelelő folyó víznyomás rendelkezésre állása, kivéve: swimspa termékek, Olympus medence.)
•
A karbantartás része lehet a medence tavasziasítása, téliesítése is.
KÉRNÉNK, AMENNYIBEN SPECIÁLIS VÁSÁRLÁSI IGÉNYE VAN, AZT A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS
MEGRENDELÉSEKOR JELEZZE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKNAK.

MASSZÁZSMEDENCE ÉS SWIM SPA GARANCIA IDŐK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 év garancia a medence héjszerkezetére.
7 év garancia a medence akrilfelületére.
3 év garancia a medence oldalburkolatára.
3 év szivárgásmentes vízvezeték garancia.
3 év garancia a vezérlőegységre és a kijelző modulra.
2 év garancia a standard és az opcionális medence alkatrészekre.
2 év garancia a thermotetőre.
2 év garancia az ózongenerátorra.
2 év garancia a hangrendszer alkatrészeire.
2 év garancia a LED lámpákra.
2 év garancia az UV-C fertőtlenítő rendszerre.
1 év garancia az UV-C izzóra.

A GARANCIA MÉRTÉKE
Ez a garancia csak a medence eredeti fogyasztói vásárlójára terjed ki a számlázás és a kiszállítás esetén. Ez a garancia a medence gyári
számlájának összeállítási dátumával kezdődik. Ez a garancia megszűnik a tulajdonjog bármely átruházásával, a jótállási időszak lejárta előtt.

MASSZÁZSMEDENCE ÉS SWIM SPA SZOLGÁLTATÁSOK
Jakuzzi szállítás 100 km-ig

94 000 Ft

Swim Spa téliesítés

125 900 Ft

Jakuzzi szállítás 100-200 km

109 000 Ft

Karbantartás City Line medencéhez 1 kiszállás/év

79 900 Ft

Jakuzzi szállítás 200 km-től

119 000 Ft

Karbantartás My Line medencéhez 1 kiszállás/év

69 900 Ft

Swim Spa szállítás

290 000 Ft

Karbantartás Peakline medencéhez 1 kiszállás/év

99 900 Ft

Jakuzzi rakodás 100 km-ig

215 000 Ft

Karbantartás Swimline és Olympus 1 kiszállás/év

139 900 Ft

Jakuzzi rakodás 100-200 km

245 000 Ft

Használatban lévő medencéhez karbantartás 2 kiszállás/év 229 900 Ft

Jakuzzi rakodás 200 km-től

280 000 Ft

Homokszűrő előkészítés

82 900 Ft

Jakuzzi szállítás-rakodás 100 km-ig

280 000 Ft

Homokszűrő karbantartás

52 900 Ft

Jakuzzi szállítás-rakodás 100-200 km

320 000 Ft

Hőcserélő előkészítés

94 900 Ft

Jakuzzi szállítás-rakodás 200 km-től

360 000 Ft

Közületi felkészítés jakuzzi

98 900 Ft

Jakuzzi tavasziasítás

54 900 Ft

Közületi felkészítés Swim Spa

296 900 Ft

Jakuzzi téliesítés

54 900 Ft

Vegyszeradagoló karbantartás

52 900 Ft

Swim Spa tavasziasítás

125 900 Ft

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.
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„We l l i s p i l l a n a t - We l l i s j a k u z z ij a t ö k é l e t e s k i k a p c s o l ó d á s t
kínál kertjében. Hagyja hátra a mindennapok problémáit
é s m er ü l jö n e l a f r i s sí t ő h a b o k b a n .”

Európa vezető jakuzzi gyártója
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