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om företaget

WELLIS: NUTID OCH FRAMTID
U N G E R S K T F Ö R E TA G , E U R O P E I S K
K VA L I T E T, S E N A S T E T E K N I K E N
Wellis Zrt. är en ungersk tillverkare och den främsta
marknadsledaren bland europeiska tillverkare
och distributörer av spautrustning. Familjeföretaget grundades av några få personer i början av
2000-talet och sysselsätter i dag 500 anställda i
tillverkningen av förstklassiga pooler och sanitetsutrustning av europeisk kvalitet. Företaget har
nästan 500 partner i sitt inhemska och internationella nätverk. Under de första åren efter företagets
grundande bestod Wellis produktkatalog nästan
uteslutande av importerade wellness-produkter,
men 2005 började företaget att marknadsföra
egentillverkade produktvarumärken via flera av
sina butiker och återförsäljare. Det importbaserade
produktutbudet under de första åren har ersatts
med mängder av egenutvecklade och egentillverkade wellness-produkter. Våren 2010 byggdes den
första 7 000 kvadratmeter stora anläggningen för
tillverkning av varmbadpooler med flera robotstyrda produktionslinjer, i syfte att möta den växande
efterfrågan. Genom att dra nytta av kapaciteten hos
vår välutbyggda interna tillverkning har vi från år till
år lyckats fördubbla våra resultat sett till tillverkningsvolymer.
10 0 0 0 VA R M B A D P O O L E R
T I L LV E R K A D E Å R L I G E N
Wellis nådde nyligen ytterligare en milstolpe. Tack
vare vår utmärkta produktkvalitet och enastående
exportverksamhet finns Wellis produkter numera i
nästan alla länder i Europa. Den ökade marknadsefterfrågan och ny högkvalitativ produktionsteknologi
gjorde det nödvändigt att bygga en ny produktionsanläggning med en golvyta på nästan

Video: Wellis pooltillverkning

10 000 kvadratmeter. Tack vare den nya anläggningen, som stod klar 2015, kan företaget nu emotse en
enorm kapacitetsökning. Inom några år kommer så
många som 20 000 familjer att kunna njuta av det
välbefinnande som högkvalitativa varmbadpooler
tillverkade i Ungern kan erbjuda!
T I L LV E R K N I N G I E U R O PA
”När vi designar våra pooler gör vi vårt yttersta
för att uppfylla så många ergonomiska krav som
möjligt. Vi strävar hela tiden efter nya innovationer,
vilket är anledningen till att våra produkter tas fram
i samarbete med våra designingenjörer. Produktionen äger rum på över 17 000 kvadratmeter golv,
utrustade med det senaste inom robotteknologi. På
så vis kan den perfekt utformade produkten testas
direkt i produktionen innan den presenteras för
våra kunder. Tack vare vår interna utveckling och
tillverkning har vi full insyn i produkten, vilket är
helt nödvändigt för att åstadkomma hög precision.
I tillverkningen av våra produkter använder vi
alltid material av högsta kvalitet från leverantörer
med flera års erfarenhet. Att våra produkter håller
högsta möjliga kvalitet är minst lika viktigt för oss
som det är för våra kunder. Om vi inte brydde oss
om kvalitet eller inte ständigt sökte nya innovationer skulle vi aldrig ha kunnat tillhöra toppskiktet av
europeiska varmbadpoolstillverkare.
Vi är fast beslutna att fortsätta utvecklas. Kortsiktigt planerar vi att öka både kvaliteten och
kvantiteten av våra produkter, och även att öka
antalet anställda genom att driva igenom ett antal
större projekt.”

Det bästa kvittot på Wellis internationella erkännande är alla de priser som företaget har vunnit på
internationella branschmässor – utmärkelserna
är ett intyg på vår utmärkta kvalitet och våra mer
än tio år i branschen. Vi har medverkat vid flera
inhemska och internationella branschmässor i syfte
att, förutom att attrahera nya kunder, upprätthålla
och bygga vidare på våra befintliga kundrelationer.
Produktions- och logistikfunktionerna vid anläggningen som tillhör Wellis Magyarország Zrt. – som
samarbetar med över 300 utländska partner och har
ett utbyggt inhemskt partnernätverk – uppgår nu till
en golvyta på över 35 000 kvadratmeter. Utöver att
tillverka badkar och varmbadpooler började vi under
2016 att tillverka även simspabad. Vår senaste
fastighetsinvestering – som kommer att stå färdig
våren 2019 – kommer att tillföra ytterligare 10 000
kvadratmeter brukbar area till anläggningen i form
av ett flervåningslager. I det nya lagret kommer det
att finnas plats för 4 000 simspabad, vilket innebär
ännu större flexibilitet för våra partner. I genomsnitt
kan över 700 varmbadpooler och 20 till 30 högkvalitativa simspabad produceras varje månad i våra
produktionshallar.
Tack vare företagets stadiga utveckling under senare år har Wellis blivit Europas största tillverkare
av varmbadpooler och har även slagit sig in som
tillverkare på den amerikanska marknaden – som
anses vara det starkaste fästet för varmbadpoolstillverkning. Företagets vision för de kommande
åren är att bli en av världens främsta tillverkare
genom att – från hjärtat av Europa – erbjuda förstklassiga lösningar inom wellness-sektorn.
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Expertomdöme

E x pertomdöme
Vi bad András Szabó, specialistläkare inom internmedicin, att säga något om de positiva effekterna
av våra varmbadpooler samt dela med sig av sina personliga erfarenheter.

”Vill du slå dig ner?” – frågade jag automatiskt
patienten som steg in genom dörren till mitt kontor
på ett sätt som var märkligt likt min förra patients
rörelser. Svaret på min
fråga ackompanjerades
av en kroppsrörelse vars
budskap förmedlades
entydigt i form av ickeverbal kommunikation.
”Nej, jag kan inte. Jag
har så ont i ryggen!”
Detta hör till de
vanligaste klagomålen som jag får ta del av under
min arbetsdag och – likt topparna av isberg – är de
symtom på vår tidsålders civilisatoriska skador, inte
minst vår stillasittande livsstil.

Vi förblir sittande i bilen, i tunnelbanan, på kontoret
hemma eller på jobbet. I väntan på att arbetsdagen
ska ta slut sitter vi med huvudet i samma ställning i
flera timmar i sträck, och ofta störs vår vila av dåliga
kuddar eller madrasser.
Degenerativa tillstånd uppstår ur förslitningar på
ryggrad och leder till följd av förkalkning sprungen
ur vår stillasittande livsstil och våra arbetsplatsers
monotoni. Skador på grund av en idrottsolycka kan
också resultera i funktionsnedsättningar som kan
vara i flera veckor.
I takt med att vi lever alltmer bekvämt uteblir den
typ av aktiviteter som annars skulle kompensera
för de ansträngda kroppsställningar som leder till
dylika tillstånd. Vi lägger ner mycket tid på att äta
rätt eller på att köpa onödiga motionsmaskiner
för att hantera vår övervikt – endast när vi då och

då njuter av en livspartners beröring under en
nackmassage blir vi påminda om den välgörande
kraft som ett dopp i ett uppvärmt vinterbad kan ge.
”Sluta inte!”, låter det gärna efter en halv minuts
avkopplande massage, men det går inte att räkna
med att ett par hjälpande händer alltid ska finnas där
i slutet av en hektisk dag.
Denna upplevelse av fullkomlig avkoppling bör dock
inte begränsas till en enstaka weekendresa någon
gång om året – utan kan göras till ett naturligt
inslag i hemmet!
Du kan uppleva denna regenerering, inte
bara i nackmusklerna utan i alla av kroppens
viktigaste muskelgrupper, och dessutom få
möjlighet att njuta av känslan av viktlöshet! I
ditt eget hem!
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I utformandet av sina varmbadpooler har Wellis
tagit hänsyn till viktiga anatomiska aspekter
och tagit fram strålar som lämpar sig att
riktas mot skelettmuskler och de ledvävnader som
är mest utsatta för vardagsbelastning.

På ett liknande sätt som ”tangentor”-metoden som
rutinmässigt används vid reumatismbehandling
ökar turbinvattenflödet blodtillförseln till
musklerna, vilket får dem att slappna av och därmed
snabbar på metabolismen och återuppbyggnaden.
Genom att nå flera olika muskelgrupper – i
synnerhet benmusklerna – har detta inte bara
positiva fysiologiska effekter på tvärstrimmig
muskelvävnad, utan reducerar dessutom
benspänningar genom att främja blodcirkulationen,
vilket i sin tur minskar risken för bensvullnad.
De roterande munstyckena av senaste tekniskt
snitt kan nå större områden vid lägre tryck, medan
fixerade strålar kan massera kroppsfiber på djupet.
Tack vare den unika MagmaJet™-teknologin kan
du uppleva total avslappning och flotation, och
regenerera kroppen genom att slappna av i alla
muskelgrupper och avlasta lederna!

1. W-Flow-system – kapacitet på 180 m3/h,
50–60 cm strålbredd.
2. W-Power-turbin – kan förflytta 50–160 m³ vatten i timmen
med en strömförbrukning på endast 7 A.
3. Simspa-flodstråle – kapacitet på 340 l/min, justerbar
riktning och strålintensitet.
4. Våra roterande strålar ger en cirkulär, mjukare massage
på en större kroppsyta.
5. Våra fixerade strålar ger en intensiv massageupplevelse
genom att fokusera vattenflödet på en enda kroppsdel.
6. En Wellis MagmaJet™-stråle har samma maxkapacitet
som en massagepump på 3 hk. Du kan ligga på ytan och
njuta av att flyta i viktlöshet.

6.
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Mängder av sitt- och liggkonfigurationer kan ställas in genom att skräddarsy formen på de olika strålarna,
som var och en erbjuder en särskild massageterapi.

Företagets forskningsteam har
tagit fram terapizoner i baden som,
utöver själva upplevelsen, har olika
fysiologiska effekter. Sätenas form
följer kroppsformen så att du kan
tillbringa många timmar i
spabadet. För att tillfredsställa olika
behov är sätena designade med en

mängd olika strålkompositioner och
strålarrangemang, så att alla kan hitta
sin favoritplats (strålarrangemanget
kan variera mellan olika pooler).

En annan spännande nyhet är
massagezonen Vario Pods, som med
sin ”klappteknik” når även djupa
fibrer.
Massagesystemet Pulsar™ är unikt
för Wellis Everest- och Olympusmodellerna. Solenoidventilerna

öppnar och stänger strålarna i
rytmisk takt, vilket ger en pulserande
massage som löper längs badarens
kropp. Denna terapi stimulerar
precis som vid vanlig massage
blodcirkulationen och utrensningen av
gifter från kroppen, och naturligtvis är
det otroligt avkopplande också.

I våra varmbadpooler erbjuds följande massagesäten*:

Massagesätet
Relax

Massagesätet
Expert

Massagesätet
Cool down

Massagesätet
Focus

Massagesätet
Body Flow

Massagesätet
Intenso

Det riktar in sig på regenereringen av skuldergördeln
och de längsgående muskelvävnaderna i bålen samt
böj- och sträckmusklerna
i höfter och knän – de
muskelgrupper som är
mest utsatta för belastning i
vardagen.

De justerbara strålarna
kan ge fysiologiska effekter
i anpassad riktning och
styrka.

Fåtöljdesignen ger avkoppling efter träningen: utöver
dess återhämtande av
fysiologiska funktioner är
dess mentala och lugnande
effekter även värda att
nämna.

Ger användaren en
upplevelse liknande
Expert-effekten, dvs.
slappnar av längsgående
muskelvävnader i bålen
och tränar passivt böj- och
sträckmuskelgrupperna i
höfterna och låren.

Massagesätet med intensivast fysiologisk effekt;
förutom att verka på bålens
muskelfiber har det effekter
på ven- och lymfcirkulationen i benen, vilket avlastar
venklaffarna.

Det mest uppiggande massagesätet. Favoriten bland
proffsidrottare.
Efter ett utmattande och
intensivt träningspass
regenereras de mest kritiska områdena: rygg- och
benmusklerna.

*Layouten på strålarna kan variera mellan olika varmbadpooler beroende på sätesutformning.

Expertomdöme
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Varmbadpoolen Everest ger dig ett brett utbud av massageupplevelser

Oxygen Therapy™ för en vackrare hud

Ljusterapi främjar djupavslappning

Aromterapi kan läggas till för att få en perfekt
hydromassageupplevelse

Det är inte bara vårt skelett- och muskelsystem
som behöver omvårdnad för att klara belastningar
i vardagen. Vår hud – det organ som står i närmast
kontakt med omvärlden – behöver också uppmärksamhet, eftersom vardagsavnötning, UV-strålning
och temperaturfaktorer kan leda till hudslitage och
åldrande i förtid om huden inte får återhämta sig.

År 1994 utvecklade den tyska dermatologen Lothar
Bode en syreterapiapparat som han med utmärkta
resultat använde för att behandla patienter med
eksem, psoriasis och hudcancer.

Alla de hälsofördelar som höga syrekoncentrationer
i vatten med fysiologiska effekter har för huden
finns nu att tillgå för vardagsbruk i form av Wellis
varmbadpooler med Oxygen Therapy™
!

En specialfunktion är Oxygen Therapy™ som – utöver ovannämnda effekter och förmågan att främja
ven- och lymfcirkulationen – har positiva effekter
på huden och dess beståndsdelar (t.ex. svettkörtlar,
talgkörtlar, hårsäckar).
Den förbättrar inte bara syresättningen och återfuktningen av huden, utan rensar dessutom ut
orenheter.

Grundtanken bakom behandlingen var att tillföra
högre halter av syre till ledvävnaderna under huden,
vilket – genom att stimulera kollagensyntesen,
metabolismen och självläkande processer – gav
signifikanta resultat, inte bara när det gällde återhämtning utan även för att förebygga hudsjukdomar.
Med inspiration hämtad från denna otroliga studie
och de förfiningar som har gjorts inom syreterapi
finns Wellis innovation Oxygen Therapy™ nu att
tillgå (i våra Everest- och Olympus-pooler)!

De stressreducerande effekterna på det parasympatiska nervsystemets opiattransmittorer kan
förstärkas med hjälp av ljusterapi och eteriska oljor
i aromterapipatroner, som fulländar den mångsidiga
behandlingen som ges av Wellis varmbadpooler.
”Doktorn! Jag är helt botad!”
– ”Vad har hänt? Du kunde ju knappt gå i fredags!”
”Min varmbadpool från Wellis har anlänt!” Nu behöver jag varken lugnande eller smärtstillande längre!
”Jag kan koppla av och vila igen!” Tack för tipset. Jag
är helt återställd!
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egenskaper

kvalitetsgaranti
Wellis brinner för att tillverka produkter av högsta
kvalitet, och det är så vi strävar efter att särskilja
oss på marknaden. Våra produkter är TÜV-certifierade, CE-märkta.

skandinavisk isolering
Med skandinavisk isolering som tillval kan du
känna dig trygg med att det är kostnadseffektivt att
använda din varmbadpool, även under årets kallaste
månader. Polyskumisolering i flera lager under
kanten och mellan golvstycket och spakabinetten.

P O L I- M A X ™- f ö r s tä r k nin g
De utmärkta termoisolerande egenskaperna innebär
att du kan koppla av i varmbadpoolen eller spabadet
ännu längre, samtidigt som du gör betydande
energibesparingar. Dessutom har den förträffliga
ljudisoleringsegenskaper. Polyuretanisolering är en
miljövänligare förstärkningsmetod än glasfiber. Den
består av följande lager:
1. Yttre akryllager med antimikrobiell ytbeläggning.
2. ABS-polymerlager som förstärker ytterligare
och skyddar mot stötar.
3. Polyuretanlager av medeldensitet, applicerat i
två ytterligare lager med robotteknik.

varmbadpoolisolering
Termografiska prover av Wellis varmbadpooler har gett
utmärkta resultat. Varmbadpoolen på bilden innehåller
35 °C-gradigt vatten, medan skalet och termoskyddet
bara är 4 °C. Utomhustemperaturen är -5 °C.

G aranti
Tillverkaren ger varmbadpoolens användare tio
års utökad garanti gällande skalets struktur och
konfiguration.
Tre års garanti gällande teknikkomponenter som
ingår i badets monteringsutförande, interna rörledningar och strålanordningar i händelse av läckage
till följd av material- eller tillverkningsdefekter.
(Gäller endast om installationen har utförts av en
kvalificerad montör.)

A kr y lf ä rger
Våra varmbadpooler finns i 7 akrylfärgsnyanser
(Sterling silver, Alba Pearl White, Winter Solstice,
Storm Clouds, Midnight Canyon, Tuscan Sun och
Winter White) som passar perfekt i alla inredningar
och miljöer.

Sterling
Silver

Alba
Pearl White

Winter
Solstice

Storm
Clouds

Midnight
Canyon

Tuscan
Sun

Winter
White

K abinett
Breda, horisontellt placerade sid- och hörnbrädor
i träimitation, vakuumformat hörnelement av
ABS-plast, lysdiodsbelysning i RGB-skala. Dessa
komponenter sätter en mysig prägel på Wellis
varmbadpooler. Kabinetterna finns i brunt, svart och
grått utförande.

egenskaper

PeakLine

I produktserien PeakLine hittar du våra premiummodeller. Förutom en komplett uppsättning tillbehör, en modern design och ett nytt
utseende gör extrafunktionerna och de unika lösningarna att dessa räknas till Wellis exklusivaste modeller.

A romterapi
Poolerna är utrustade med nya och förbättrade arompumpar.
Aromen tillförs i vätskeform i vattnet med hjälp av en pumpdispenser.

MAGMAJE T™-UPPLEVELSEN
En Wellis MagmaJet™-stråle har samma
maxkapacitet som en massagepump på 3 hk.
Du kan ligga på ytan och njuta av att flyta i
viktlöshet.

OXYGEN THERAPY™
OXYGEN THERAPY™ förbättrar syrenivån
i vattnet med över 70 procent.

skandinavisk isolering
Polyskumisolering i flera lager under kanten och
mellan golvstycket och spakabinetten.

E X K L U S I V FÄ R G T E R A P I B E LY S N I N G
Exklusiv färgterapibelysning är inbyggd runt varmbadpoolens innervägg
under vattenytan, och består av 12 till 20 lysdioder beroende på modell.
M a s s a g e s y s t eme t P U L S A R ™
Med justerbara programhastigheter och valbara programstopp kan
massagestrålarnas potential maximeras.
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CityLine

Vår produktserie CityLine är det perfekta alternativet för kunder som är ute efter rätt balans mellan kostnad och hög kvalitet. Våra
kompaktmodeller med sin unika utrustning garanterar fantastiska wellness-upplevelser för alla typer av familjer.

L ju d s y s t eme t M y M u s ic ™
Utökad Bluetooth-räckvidd, kraftfullare subwoofer (300 W),
modern högtalardesign.

N y tt hörnelement
Snygg design tack vare precisionsplacering och ny teknik.

N y a strålar
Modern och elegant design, pålitliga
prestanda. Inga ramlager.

skandinavisk isolering
Polyskumisolering i flera lager under kanten
och mellan golvstycket och spakabinetten.

N y a nackmassagestrålar
De unika vertikala massagestrålarna och den
förbättrade ergonomiska utformningen av de extra
bekväma nackstöden avlastar vardagsbördan från
axlarna.

U V - C - va t t e n r e n i n g s s y s t em
Allergivänlig vattendesinfektionsmetod som dödar nästan 100 procent
av alla virus och bakterier i vattnet.

Ny w i - f i - app.
in.touch 2-appen till iOS och Android gör det ännu enklare att styra och programmera
din varmbadpool via telefon eller surfplatta, även när du inte är hemma.

egenskaper

my

MyLine

Produkterna i MyLine-serien är Wellis inträdesprodukter: oslagbara priser, användarvänlig upplevelse, elegant och välkomponerad
design. Vi har över tio modeller för att möta alla våra kunders behov.

L j uds y stemet M y M usic ™
De vattentäta komponenterna i MyMusic™-ljudsystemet är av
senaste designsnitt och håller högsta kvalitet. Slipp krångla med
cd-skivor eller mp3-spelare – nu kan du ansluta till den inbyggda
receivern från din mobiltelefon via Bluetooth.

Nac k - och axelma s s a g e
me d M y J e t ™
De specialarrangerade strålarna
ger intensiva nack- och axelmassager.
Sätet följer kroppens konturer så att du kan
koppla av i flera timmar.

K ontrollpanelen eas y 4
Ett nyutvecklat styrsystem av högsta kvalitet,
utformat för att i detalj styra badupplevelsen.

M ySea t ™ – f ö r d i g och d e n d u t yc k e r om
När våra formgivare designade liggsätet MySeat™ såg de till att
avlägsna störningsmomentet som kan orsakas av längdskillnader.
Hälstödets ergonomiska design möjliggör en stabil liggställning
för både honom och henne.

M yhip ™ - s t r å la r
Professionella midje- och höftmassagestrålar som hjälper till att få bort fettceller
som samlats runt midjan. Även om funktionen togs fram med kvinnor i åtanke,
lämpar den sig även för idrottare och alla andra som behöver en perfekt massage.
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S w im L i n e

Vår SwimLine-serie erbjuder en kombination av ett perfekt träningspass och en njutbar massageupplevelse på en och samma minimala yta. Tack vare motströmssystemet som Wellis har utvecklat kan du njuta av känslan av att koppla av i en simbassäng, när du i själva
verket vårdar både din kropp och själ i hemmets trygga vrå.

Ny t t W - Flo w - s y s t em
Motströmssystemet W-Flow förflyttar 180 m3 vatten i timmen
med en svallbredd på 50–60 cm. Fem förprogrammerade och tre
skräddarsydda simprogram ger mängder av övningar för alla.

L J U DS Y ST E M E T A Q U A S O U L™
Slipp krångla med cd-skivor, mp3-spelare
och USB-anslutningar till externa enheter –
nu kan du nämligen ansluta till den inbyggda
receivern från din mobiltelefon via Bluetooth.

A q uatic tr ä ningsband
och roddkit
Träningsbanden i kombination med årorna
ger en äkta roddupplevelse och kan även
användas i en mängd andra fitnessövningar.

Tu r b i n s y s t eme t W - P o w e r
Motströmsturbinen W-Power kan förflytta
50–160 m³ vatten i timmen med 75 procent mindre
strömförbrukning (endast 7 A), samtidigt som den ger
dubbelt så stort vattenflöde som simspabadpumpar.

s emi - n e d s ä n k t s i d pa n el
Simspabadmodellen Rio Grande 2019 erbjuds även
i ett semi-nedsänkt utförande som gör det möjligt
att delvis sänka ned badet i marken utan att behöva
anlägga en betonggrund.

simstav
Hjälper simmaren att hålla sig i mitten av poolen under träningspasset,
men framförallt kan den öka vattenmotståndet för simmaren i spabadet
så att hen måste anstränga sig mer under träningen.

a q uabike
Aquabike rekommenderas för alla som behöver allmän motion eller
rehabiliteringsträning, eller som helt enkelt tycker det är roligt att cykla.

egenskaper
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peakline

produktlinjen

e x plor e r
Vår Explorer-modell är framtagen särskilt för alla som gillar att kombinera
avkoppling med samtal. Tack vare de motsatta liggsätena är det enkelt att
konversera. Och Wellis egenutvecklade massagestrålar gör upplevelsen ännu
skönare.

discov e r y
Våra Discovery-modeller är perfekta för avslappning i större sällskap. Filterhuset med ny design gör det möjligt att avnjuta dina favoritfilmer på surfplattan.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall

2 130 × 1 600 × 970 mm
2 liggplatser
300 kg/574 l
WPS
1 × 27A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 14A 230V/50Hz
36 st.
1 st.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall

Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

2 × 2 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder + central+ StarLight™-belyst hörnelement
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

kabinett

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

2 180 × 2 180 × 970 mm
1 säte/4 liggplatser
350 kg/931 l
WPS
1 × 37A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 24A 230V/50Hz
51 st.
1 st.
1 × 3 hk, 1 växel
2 × 2 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder + central+ StarLight™-belyst hörnelement
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

kabinett

produktlinjen

e lbr u s 2 3 0
Wellis Elbrus 230 är extremt välutrustad: infällda strålar, UV-C-vattenreningssystem, vattenfontän med kromoterapi, två antimikrobiella filter, kromoterapi
med lysdiodsbelysning. På den rymliga insidan finns det plats för fotmassagemodulen WellDome™ som kan byggas in i badets golv.

peakline
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k ilim a n j a ro
Varmbadpoolen Kilimanjaro har allt som efterfrågas i ett bad i premiumklassen:
Ljudsystemet AquaSoul™, Smartphone™-mobilapp med wi-fi-anslutning, 3 x 3 hk
massagepumpar, 3 x MicroPlus-pappersfilter och aromterapi med flytande arom.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall

2 300 × 2 300 × 900 mm
7 säten
410 kg/1 560 l
WPS
1 × 43A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 30A 230V/50Hz
78 st.
1 st.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst fontän

2 300 × 2 300 × 940 mm
1 säte/5 liggplatser
410 kg/1 450 l
WPS
1 × 43A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 30A 230V/50Hz
64 st.
2 st.

Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

3 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder + central+ StarLight™-belyst hörnelement
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

3 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
13 st. exklusiva lysdioder + central+ StarLight™-belyst hörnelement
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

kabinett

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

kabinett
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peakline

produktlinjen

Oxygen
Therapy™

everest

O l y mp u s

Huvudsätet ger en exceptionell massageupplevelse som infriar de högsta
förväntningarna: det har en 2 x 2 hk massagepump, ett kraftfullt vadmassagekit
och ett ryggmassagesystem med 5 tums strålar. Massageupplevelsen på den
andra liggplatsen kan förstärkas med massagesystemet Pulsar™.

Hela nio personer kan bekvämt koppla av i varmbadpoolen Olympus som infriar
alla förväntningar. I denna varmbadpool med 7 säten, 2 liggplatser och en stor
uppsättning strålar som garanterar en starkare massageupplevelse än någonsin
tidigare kan du även dra nytta av varmvattnets välgörande effekter.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Oxygen Therapy™-system
Massagesystemet Pulsar™
Extern kontrollpanel
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

2 360 × 2 360 × 950 mm
2 liggplatser/3 säten
420 kg/1 560 l
WPS
1 × 47A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 34A 230V/50Hz
88 st.
1 st.
2 × 3 hk, 2 växlar
2 × 2 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
12 st. exklusiva lysdioder + central+ StarLight™-belyst hörnelement
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja
ja
1 + 4 knappar
ja
ja

kabinett

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

3 540 × 2 300 × 980 mm
2 liggplatser/7 säten
900 kg/2 331 l
Ram i rostfritt stål
1 × 47A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 34A 230V/50Hz
88 st.
1 st.
2 × 3 hk, 2 växlar
2 × 2 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Oxygen Therapy™-system
Massagesystemet Pulsar™
Extern kontrollpanel
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

20 st. exklusiva lysdioder + central
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
ja
Flytande arom (utan doft)
ja
1 + 4 knappar
ja
ja

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

kabinett

produktlinjen

tillval

explorer

discovery

elbrus 230

Kilimanjaro

Everest

olympus

Skandinavisk isolering

o

o

o

o

o

o

Belysta strålar (upp till 50 strålar)

o

o

✖

✖

✖

✖

Belysta strålar (från 51 strålar)

✖

✖

o

o

o

o

In.clear vattenreningssystem

o

o

o

o

o

✖

Redo för värmeväxlare

✖

✖

✖

✖





Oxygen Therapy™-system

✖

o

o

o



✖

Vario Pods (4–6 mekaniska
massagepunkter)

✖

✖

o

o

o

o

✖ ej tillgängligt | o tillval | ✓ inkluderat

peakline
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cityline

produktlinjen

m a nh at ta n
Varmbadpoolen Manhattan 2018 är framtagen för att ge en övergripande massageupplevelse. Strålarnas positionering är godkänd av fysioterapeuter. Dess
trippelupplysta fontänstrålar ger en hisnande visuell sensation under kvällstid.
Kontrollpanelen med pekfunktion underlättar styrningen.

m a rb e ll a
De fyra sätena är försedda med olika strålarrangemang för att möjliggöra en rad
olika massageupplevelser som passar alla. Utöver den trippelbelysta splashfunktionen har den även en belyst fontän. Varmbadpoolen Marbella ger behaglig
avkoppling för mindre grupper.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*

2 010 × 1 530 × 850 mm
2 liggplatser
280 kg/510 l
WPS
1 × 25A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 10A 230V/50Hz

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*

Totalt antal strålar
Belyst fontän
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

28 st.
3 st.
1 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
10 st. exklusiva lysdioder
+ StarLight™-belyst hörnelement
MyMusic™ 2.1
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

Totalt antal strålar
Belyst fontän
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

kabinett

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

1 900 × 1 800 × 850 mm
4 säten
280 kg/790 l
WPS
1 × 25A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 10A 230V/50Hz
30 st. (2 säten utrustade med strålar
för handledsmassage)
3 st.
1 st.
1 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
10 st. exklusiva lysdioder
+ StarLight™-belyst hörnelement
MyMusic™ 2.1
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

kabinett

produktlinjen

e lbr u s
Varmbadpoolen Elbrus 2018 kombinerar ett modern yttre med traditionella
värderingar. Vart och ett av de sju sätena har olika massagestrålar i olika
arrangemang, men till standardutrustningen hör det belysta vattenfallet, den
belysta fontänen, aromterapi och 2.1-hi-fi-systemet.

Palermo 2018 är den perfekta varmbadpoolen för familjer. Den ger slitstyrka,
ergonomi och energieffektivitet i en och samma produkt. Massagestrålarna i
huvudsätet masserar nacken, axlarna, midjan och höfterna med positiva effekter
på blodcirkulationen.

2 180 × 2 180 × 900 mm
7 säten
380 kg/1 080 l
WPS
1 × 33A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 20A 230V/50Hz

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*

Totalt antal strålar
Belyst fontän
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

40 st.
2 st.
1 st.
2 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder
+ StarLight™-belyst hörnelement
MyMusic™ 2.1
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

Totalt antal strålar
Belyst fontän
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

akrylfärg

kabinett
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p a l e rmo

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

cityline

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

2 180 × 2 180 × 870 mm
2 liggplatser/3 säten
350 kg/1 100 l
WPS
1 × 33A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 20A 230V/50Hz
42 st. (1 säte utrustat med
handledsmassage)
2 st.
1 st.
2 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder
+ StarLight™-belyst hörnelement
MyMusic™ 2.1
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

kabinett
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cityline

produktlinjen

malaga
En flaska champagne, sex glas, trevligt sällskap och festen kan börja.
Varmbadpoolen Malaga har allt som behövs för en helkväll. Tack vare utökade
prestanda och fler strålar ger varje säte gästerna en behaglig massage.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst fontän
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Aromterapi
Termoskydd

akrylfärg

2 180 × 2 180 × 900 mm
1 säte/5 liggplatser
350 kg/1 150 l
WPS
1 × 33A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 20A 230V/50Hz
40 st.
3 st.
1 st.
2 × 3 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + antibakteriellt filter
16 st. exklusiva lysdioder
+ StarLight™-belyst hörnelement
MyMusic™ 2.1
ja
Flytande arom (utan doft)
ja

kabinett

acapulco deep-in
När varmbadpoolen Acapulco Deep-in skulle utvecklas accepterades inga
kompromisser när det gäller design eller komfort. Denna våglösa varmbadpool
garanterar en oslagbar stämning – i hemmets trygga vrå känns det som att
koppla av i spa-avdelningen på ett femstjärnigt hotell.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Cirkulationspump
Vattenrening

diameter: 2 400 mm
6 säten
250 kg/1 470 l
Ram i rostfritt stål
1 × 34A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 21A 230V/50Hz
28 st.
3 × 2 hk, 1 växel
W-EC-pump (0,19 kW)
UV-C + sandfilter

Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Extern kontrollpanel
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Bufferttank (standard)
Sandfilter
Termoskydd

12 st. exklusiva lysdioder + central
1 x 4 knappar
ja
ja
Ø450 mm
ja

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

produktlinjen

manhattan

marbella

elbrus

Palermo

Malaga

Acapulco
deep-in

Skandinavisk isolering

o

o

o

o

o

✖

Belysta strålar (upp till 50 strålar)

o

o

o

o

o

o

In.clear vattenreningssystem

o

o

o

o

o

o

Sandfilter-system

✖

✖

✖

✖

✖



Redo för sandfilter

✖

✖

✖

✖

✖



Automatisk påfyllning av buffertbehållare

✖

✖

✖

✖

✖

o

tillval

✖ ej tillgängligt | o tillval | ✓ inkluderat

cityline
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MyLine

produktlinjen

s u n pl u g & pl a y
Varmbadpoolen Sun är rymlig nog att inkludera 26 strålar, men tillräckligt liten
för att få plats nästan överallt – på en skuggig terrass eller i ett större badrum.
Alla funktioner kan enkelt styras med hjälp av Easy4-kontrollpanelen, medan
Plug&Play-systemet gör det lätt att ansluta.

s u n f a mil y pl u g & pl a y
Om ditt utrymme är begränsat men du ändå vill åtnjuta fördelarna av en liten
varmbadpool för fem personer bör du välja Sun Family. Denna modell känns igen
på de raka linjerna och dess bekväma, mjuka former.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump

2 000 × 1 500 × 700 mm
2 liggplatser/1 säte
230 kg/551 l
Impregnerat massivt trä
1 × 19A 230V/50Hz
1 × 6A 230V/50Hz
26 st.
1 × 1,5 hk, 2 växlar

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump

1 900 × 1 900 × 750 mm
2 liggplatser/3 säten
270 kg/700 l
Impregnerat massivt trä
1 × 20A 230V/50Hz
1 × 10A 230V/50Hz
36 st.
1 × 3 hk, 2 växlar

Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

superfinhåligt pappersfilter
10 st. exklusiva lysdioder
-

Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

superfinhåligt pappersfilter
8 st. exklusiva lysdioder
-

akrylfärg

ja
ja

kabinett

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

ja
ja

kabinett

produktlinjen

MyLine
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m a rs

earth

De två liggplatserna i varmbadpoolen Mars är positionerade intill varandra och
ger därmed utmärkt avkoppling för par. Liggplatsen MySeat™ är designad för att
avlägsna störningsmomenten som kan orsakas av längdskillnader. Med sina 76
cm i höjdled ryms den här modellen enkelt genom en vanlig ytterdörr.

Denna kompakta varmbadpool av modellen Earth rymmer fem personer och är
ett av våra mest prisvärda alternativ. Tack vare dess rundade design är den perfekt för behagliga samtal med vänner eller familj. Earth-modellen har dessutom
allt det väsentliga som kan förväntas i en varmbadpool.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

akrylfärg

2 130 × 1 600 × 750 mm
2 liggplatser/1 säte
250 kg/660 l
Impregnerat massivt trä
1 × 20A 230V/50Hz
1 × 7A 230V/50Hz
37 st.
1 × 2 hk, 2 växlar
Ozone-generator + superfinhåligt
pappersfilter
12 st. exklusiva lysdioder
MyMusic™ 2.0
ja
tillval
ja

kabinett

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall

Ø2 180 × 910 mm
5 säten
300 kg/1 045 l
Impregnerat massivt trä
1 × 20A 230V/50Hz
1 × 7A 230V/50Hz
22 st.
-

Hydromassagepump

1 × 2 hk, 2 växlar
Ozone-generator + superfinhåligt
pappersfilter
10 st. exklusiva lysdioder
MyMusic™ 2.0
-

Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

tillval
ja

kabinett
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MyLine

produktlinjen

venus
Varmbadpoolen Venus ger en oförglömlig upplevelse för sex personer åt gången.
Strålarnas arrangemang ger optimal massage av nacke och axlar, medan
MyHip™-strålarna tillhandahåller en professionell massage av midja och höfter.
Modellen inkluderar även en MySeat™-liggplats.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst fontän
Hydromassagepump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

akrylfärg

2 150 × 2 150 × 870 mm
1 säte/5 liggplatser
330 kg/1 045 l
Impregnerat massivt trä
1 × 27A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 14A 230V/50Hz
49 st.
1 × 2 hk, 2 växlar
1 × 2 hk, 1 växel
Ozone-generator + superfinhåligt
pappersfilter
18 st. exklusiva lysdioder
MyMusic™ 4.0
ja
ja
ja
ja

kabinett

s at urn
Varmbadpoolen Saturn är en välgenomtänkt produkt. När du väl har dykt ner
kommer du aldrig vilja gå upp igen. Båda liggplatserna erbjuder full massage
av fötter och vader. Den är rymlig nog när det är fest och det perfekta alternativet för ett rofyllt familjebad.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Hydromassagepump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystemet
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

2 300 × 2 300 × 880 mm
2 liggplatser/3 säten
350 kg/1 400 l
Impregnerat massivt trä
1 × 27A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 14A 230V/50Hz
50 st.
1 × 2 hk, 2 växlar
1 × 2 hk, 1 växel
Ozone-generator + superfinhåligt
pappersfilter
18 st. exklusiva lysdioder
MyMusic™ 4.0
ja
ja
ja

kabinett

produktlinjen

tillval

sun

sun family

mars

earth

venus

saturn

Skandinavisk isolering

✖

✖

o

✖

o

o

SmartPhone-app – wi-fi-anslutning

o

o

o

o

o

o

✖ ej tillgängligt | o tillval | ✓ inkluderat
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s w imli n e
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SwimLine

produktlinjen

Ny
Produkt

Ny
Produkt

R i o G r a n d e 2019 W- F l o w-s y s t e m

R io Gr a n d e 2 0 1 9 T u rbi n e

Det nya simspabadet Rio Grande 2019 W-Flow är resultatet av en lång utvecklingsprocess. Det är den perfekta kombinationen mellan en välutrustad varmbadpool
och en simbassäng och kan användas som gymredskap under träningspass.
Simzonens bredd på insidan är nästan 2 meter, medan längden är 314 cm.

Designen på hydromassagedelen på insidan av simspabadet Rio Grande 2019
är av samma ergonomiska slag som hos populära Wellis Malaga 2018. Tack vare
de 40 hydromassagestrålarna ges badarna bästa möjliga massageupplevelse.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning* (spa)
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning* (simzon)
Totalt antal strålar
Belyst fontän
Vattenfall
Hydromassagepump
Motströmspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

6 000 × 2 350 × 1 470 mm
1 simzon/1 liggplats, 5 säten
1 200 kg/6 890 l
Rostfritt stål
1 × 33A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 20A 230V/50Hz
1 × 44A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 31A 230V/50Hz
40 st.
3 × 3 st.
1 st.
2 × 3 hk, 1 växel + cirkulationspump
3 × 2 växlar (Gecko) + cirkulationspump
2 x UV-C + antibakteriellt filter
16 + 18 st. lysdioder
Aquasoul™ Pro 4.1
ja
ja
ja
ja

kabinett

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning* (spa)
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning* (simzon)
Totalt antal strålar
Belyst fontän
Vattenfall
Hydromassagepump
Motströmspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

6 000 × 2 350 × 1 470 mm
1 simzon/1 liggplats, 5 säten
1 200 kg/6 890 l
Rostfritt stål
1 × 33A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 20A 230V/50Hz
1 × 22A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 9A 230V/50Hz
40 st.
3 × 3 st.
1 st.
2 × 3 hk, 1 växel + cirkulationspump
Turbin + cirkulationspump
2 x UV-C + antibakteriellt filter
16 + 18 st. lysdioder
Aquasoul™ Pro 4.1
ja
ja
ja
ja

kabinett

produktlinjen

Am a z o n a s po w e r
Oavsett om det gäller avkoppling med familjen eller simning för motion eller
nöje har simspabadet Amazonas Power allt som efterfrågas.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Vattenfall
Hydromassagepump
Motströmspump
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Extern kontrollpanel
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

5 460 × 2 300 × 1 500 mm
simzon för en person/3 säten
970 kg/7 342 l
Ram i rostfritt stål
1 × 48A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 32A 230V/50Hz
36 st. + 3 flodstrålar
1 st.
1 × 3 hk, 2 växlar
3 × 2 hk, 1 växel
1,2 hk cirkulationspump
UV-C + antibakteriellt filter
25 st. exklusiva lysdioder + central
tillval
ja
1 knapp
ja
ja
ja

kabinett

SwimLine
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a m a z o n a s t u rbi n e
Tack vare en högkapacitetsturbin av typen W-Power kan du njuta av flera
timmars avkopplande simning i simspabadet Amazonas. W-Power-motströmsturbinen kan cirkulera 50–160 m³ vatten i timmen med en strömförbrukning på
endast 7 A.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Vattenfall
Hydromassagepump
Motströmspump
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Extern kontrollpanel
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

5 460 × 2 300 × 1 500 mm
simzon för en person/3 säten
970 kg/7 342 l
Ram i rostfritt stål
1 × 36A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 23A 230V/50Hz
36 st.
1 st.
1 × 3 hk, 2 växlar
W-Power-turbin 50–160 m³/h
1,2 hk cirkulationspump
UV-C + antibakteriellt filter
25 st. exklusiva lysdioder + central
tillval
ja
1 knapp
ja
ja
ja

kabinett
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produktlinjen

d a n u b e po w e r
Systemet med tre pumpar ger en kapacitet på 9 hk, vilket ger en perfekt motström. Tack vare strömutvecklingen, de tre motströmspumparna och cirkulationspumparna ges en utmärkt simträningsupplevelse.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Motströmspump (simspabad)
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

4 000 × 2 300 × 1 500 mm
simzon för en person
750 kg/5 699 l
Ram i rostfritt stål
1 × 38A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 25A 230V/50Hz
3 st. flodstrålar
3 × 3 hk, 1 växel
1,2 hk cirkulationspump
UV-C + antibakteriellt filter
21 st. exklusiva lysdioder + central
tillval
ja
ja
ja
ja

kabinett

d a n u b e t u rbi n e
Simspabadet Danube – utrustat med W-power-turbin – kan fungera som en
personlig tränare även åt proffsidrottaren. Utöver simstaven som ingår som
standard kan du välja till ett roddkit eller en aquabike för att på så vis utforma
din alldeles egna gymkonfiguration.

Mått
Säten/Liggplatser
Nettovikt (kg)/Vattenvolym (l)
Ram
Optimal strömförbrukning
Lägsta strömförbrukning*
Totalt antal strålar
Belyst vattenfall
Motströmspump (simspabad)
Cirkulationspump
Vattenrening
Lysdiodsbelysning för kromoterapi
Ljudsystem
SmartPhone-app – wi-fi-anslutning
Simstav
Redo för värmeväxlare
Termoskydd

akrylfärg

*Vid lägsta strömspecifikation kan varmbadpoolpumpen/-pumparna och uppvärmningsenheten inte användas samtidigt.

4 000 × 2 300 × 1 500 mm
simzon för en person
750 kg/5 699 l
Ram i rostfritt stål
1 × 26A 230V/50Hz eller 3 × 16A 400V/50Hz
1 × 13A 230V/50Hz
W-Power-turbin 50–160 m³/h
1,2 hk cirkulationspump
UV-C + antibakteriellt filter
21 st. exklusiva lysdioder + central
tillval
ja
ja
ja
ja

kabinett

produktlinjen

rio grande
2019 W-Flow

rio grande
2019 turbine

Amazonas
power

Amazonas
turbine

Danube
power

Danube
turbine

Skandinavisk isolering

o

o

o

o

o

o

Belysta strålar (upp till 50 strålar)

o

o

o

o

✖

✖

Aquasoul™ Pro 4.1 ljudsystem

✓

✓

o

o

✖

✖

Aquasoul™ Pro 2.1ljudsystem

✖

✖

✖

✖

o

o

Roddkit

o

o

o

o

o

o

Aquabike

o

o

o

o

o

o

Träningskit

o

o

o

o

o

o

Semi-nedsänkt sidpanel

o

o

✖

✖

✖

✖

tillval

✖ ej tillgängligt | o tillval | ✓ inkluderat
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tillval

Tillbehör

Sparäcke

Detta sparäcke i rostfritt stål med halkskydd i skum kan monteras på sidpanelen på alla varmbadpooler. Det gör
det bekvämt och tryggt att ta sig in och
ut ur badet.

Spaziano-bricka

En behändig plats där spabadaren kan
lägga snacks, drinkar, telefoner eller
glasögon. Stång i rostfritt stål som kan
monteras på alla badmodeller.

Tillbehör

Simspabadtrappa

Mått med räcke: 147 x 165 x 93,5 cm
Mått utan räcke: 147 x 77 x 88 cm

Handdukshängare

Ett praktiskt tillbehör till din varmbadpool där du kan förvara handduken eller
dina kläder så att de inte blir blöta eller
skrynkliga.

Spa-parasoll

Spa-parasollen kan fästas i alla varmbadpooler och garanterar en behaglig
stund även när solen gassar. Parasollen öppnas och fälls ihop med hjälp av
ett manuellt handtag. Höjden justeras
med en knapp.

Bromidsalt

Vattenreningskorn med natriumbromid
för varmbadpooler utrustade med
in.Clear (bromidgenererande)-system.
2,2 kg/förpackning. Dosering: cirka
0,143 kg bromidsalt per ~100 l vatten.

Flytande
kemisk dispenser

Ser till att kemikalieflödet förblir stadigt. Kemikalien i dispensern kommer
inte i kontakt med badets skal, så det
blir inga skador eller missfärgningar. Justerbar kemisk utsöndring i flera steg.

Wellis Crystal
kemikaliesats till
varmbadpool

Paketinnehåll:
2 l Wellis vattenreningsmedel, 18 st.
klortabletter, 1 dispenser (för klortabletter), 1 mikrofiberduk.

Filterrengöringsmaskin

Syftet med Wellis filterrengöringssystem är att rengöra varmbadpoolens filter snabbt och lätt.

Wellis Crystal
kemikaliesats till
simspabad

Paketinnehåll:
26 st. vattenlösliga paket (100 g),
1 klortabletthållare, 30 st. klortabletter
90 %/20 g, 1 mikrofiberduk, bruksanvisning.

WelliStep
spatrappsteg

Med 83 cm breda steg och antihalkbeläggning är denna spatrappstege det
bästa valet för din varmbadpool.
Mått: 83 x 70 x 39 cm

Wellis Crystal Pool
check 5in1 testremsa
för vattenanalys

Testremsor för att mäta total vattenhårdhet, total klornivå, fritt klor, total
alkalinitet och pH. 50 st./förpackning.

Spa-rengörare

Specialframtagen för rengöring av vattenrörledningar i varmbadpooler. Avlägsnar kalkavlagringar och orenheter.
Används när vattnet i varmbadpoolen
renas eller byts ut. Som tillverkare rekommenderar vi att vattnet i varmbadpoolen byts en gång i kvartalet.

Handräcke i stål

Detta handräcke i rostfritt stål kan fästas i marken utanför varmbadpoolen
och ger ett tryggt stöd vid nedstigning
eller uppstigning ur vattnet.

tillval

Tillbehör
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Tillbehör

Aktivt kolfilter för
varmbadpooler

När varmbadpoolen fylls på genom ett
förfilter med aktivt kol blir badvattnet
kristallklart.
Räcker till förfiltrering av 8 000 l vatten.

Vattenmjukgörare
för varmbadpooler

Om varmbadpoolen fylls på med avmineraliserat vatten genom förfiltret
med harts förhindrar det ansamlingar
av kalk på mekanisk apparatur, vilket
därigenom förlänger komponenternas
livslängd. Räcker till förfiltrering av 8
000 l vatten.

Xtreme™
vinterskydd till
varmbadpool

Xtreme™-vinterskyddet till varmbadpooler är i genomsnitt 5 cm tjockare än
ordinära termoskydd. De rekommenderas för användare som vill njuta av
att kunna bada varmt även under årets
kallare månader.

Easy-Lifter
skyddslyftare

Tack vare den lättanvända skyddslyftaren Easy-Lifter kan en person enkelt
avlägsna termoskyddet. Passar alla
badstorlekar. Slitstark, pulversprutbehandlad yta. Halkfritt handtag.

Patroner med
antibakteriellt filter

Pappersfilter med antibakteriell beläggning är tack vare det större antalet
ytfibrer flera gånger mer effektiva än
traditionella filterpatroner.

Universell
skyddslyftare

Att avlägsna skyddet är lättare än någonsin med den universella skyddslyftaren. För korrekt funktion måste
det finnas ett utrymme på minst 60 cm
mellan sidan av varmbadpoolen och
väggen. Kan även användas med termoskyddet Xtreme™!

Superfinhåligt
pappersfilter

Filtrerar mekaniska orenheter och förhindrar överväxt av bakterier i varmbadpoolens vatten.

Spafodral

Wellis spafodral skyddar mot UV-strålning så att du kan hålla din varmbadpool i gott skick under en lång period.

Wellis Crystal
filterrengörare

För att varmbadpoolens vatten ska förbli kristallklart måste poolens filter
rengöras en gång i veckan med Wellis
Crystal filterrengörare. Beroende på
användningsvanor kan denna process
även utföras oftare.

Spasugrör

Tillsammans med vakuumrengöraren
till din varmbadpool kan du med hjälp
av spasugröret samla upp orenheter
från badets botten, trappstegen eller
vattenytan – utan att behöva dränera
den på vatten. Levereras med särskilda
munstycken.

Manuell
filterpatronrensare

Filtren rengörs snabbt och lätt med den
manuella filterpatronrensaren. Åtta lameller kan rengöras samtidigt utan att
det skvätter, och rensaren kan dessutom kopplas till trädgårdsslangen.

Extrakudde till
varmbadpool

Denna sköna kudde får plats i alla
varmbadpooler samt kan fixeras och
justeras efter vattennivån. Stabil, vattenbeständigt material, lätt att blåsa
upp, standardiserad rörkoppling, sugkopp för antihalkfunktion.

Aromolja
för varmbadpooler

Dofter: eukalyptus, lavendel, medelhav,
apelsinblomster, rosmarin.

Termoskydd

Syftet med ett termoskydd är att bibehålla varmbadpoolens förinställda temperatur. Den termiska isoleringen säkerställs med hjälp av ett särskilt skum
som är övertäckt med elegant UV-resistent läderimitation. Termoskyddet är
120 mm tjockt i mitten och sluttar (70
mm) ut mot varmbadpoolens sidor för
att snö och regn lätt ska rinna av.

Termoskyddsfärger

Chokladbrun

Mörkgrå

Ljusgrå

Sandbeige

Made in Europe
Produkterna i denna katalog beskrivs endast i illustrationssyfte och överensstämmer eventuellt inte alltid med den annonserade produktens specifikationer.
Wellis förbehåller sig rätten att modifiera produkterna – inklusive produktutbudet – utan förvarning, eftersom de gäller vid tidpunkten för inlämning till tryckpressen.
Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella tryckfel. Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentbruttopriser.

www.wellis.se
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