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Európai minőség, XXI. századi technológia
A WELLIS saját fejlesztésű és gyártású hidromasszázs kádjaival és masszázsmedencéivel járul hozzá ahhoz, hogy bárkinek része 
lehessen ebben a nem mindennapi luxusban. Tervezőmérnökeink az ősi keleti masszázskultúra tapasztalatait és a modern nyugati 
hidroterápia eredményeit egyaránt felhasználták ahhoz, hogy megalkothassuk a tökéletes masszázsélményt nyújtó medencéket.

Alakítsa ki otthonában a relaxációhoz szükséges nyugodt teret WELLIS termékekkel és lépjen be azon kevesek klubjába, akik belső 
harmóniájuk megteremtésével igyekeznek pozitív hatást gyakorolni környezetükre.

wellis.hu         facebook.com/wellis.hu
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Lagoon Basic/Deluxe
merevfalú medence megerősítés
1. Belső medencefólia
2. Acél védőlakk
3. Cink bevonat
4. Acél oldalfal
5. Cink bevonat
6. Alapszín
7. Végső Lagoon szín

Úszómedence
 megerősítés

1. PU habszigetelés
2. Üvevszál erősítés
3. Vinilészter gyanta (gél coat)
4. Végső szín, védőréteggel

1
2

3
4

A Wellis mára a legismertebb jakuzzi gyártók közé tartozik. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően nemrégiben további 10 000 m²-rel 
növeltük meg cégünk gyártási kapacitását, ahol a legkorszerűbb felszereltséggel, szigorú minőségi ellenőrzéssel zajlik a termelés. 

Legújabb innovációnk közé tartoznak a különleges ellenáramoltatós rendszerrel felszerelt Swimspa úszómedencéink, ahol egyszerre 
élvezheti a frissítő úszás és a pihentető masszázs élményét.

A vevői igények kielégítésére 2016-ban megkezdtük a telepített , üvegszálerősítéses úszómedencék forgalmazását, melyek 100% -ban 
európai elvárásoknak megfelelő minőséget képviselnek elérhető árakon.  

Kérjük lapozza át kínálatunkat és válasszon ízlésének megfelelően, kérdés esetén keresse bizalommal értékesítő kollegáinkat!

Uszomedence_szorolap_2018.indd   2 2018.06.18.   9:09:45



Lagoon Basic
merevfalú medencék

Lagoon termékcsaládunk merevfalú medencéi  
számos előnnyel rendelkeznek.

A fémfal stabilitást és biztos tartást ad, a homokszűrő 
berendezés pedig lehetővé teszi, hogy Önt egy 
szennyeződésektől mentes, kristálytiszta medence várja 
otthonában. Kérje napkollektor, vagy medencetakaró 
kiegészítőinkkel, hogy tovább fokozhassa a medencében 
eltöltött relaxációs élményt.

Lagoon Basic 360/90
Ø3,6 x 0,9 m

• 0,25 mm vastag belső fóliával

• Kék színű fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 2 m3/h

• Vízmennyiség: 9 000 l

• Biztonsági létra

114 900 Ft
94 900 Ft

Kifutó!

Lagoon Basic 360/90
Ø3,6 x 0,9 m

• 0,35 mm vastag belső fóliával
• Kék színű fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 2 m3/h

• Vízmennyiség: 9 000 l

• Biztonsági létra

139 900 Ft
114 900 Ft

Lagoon Basic 460/90
Ø4,6 x 0,9 m

• 0,25 mm vastag belső fóliával

• Kék színű fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 2 m3/h

• Vízmennyiség: 15 000 l

• Biztonsági létra

134 900 Ft
109 900 Ft

Kifutó!

Lagoon Basic 460/90
Ø4,6 x 0,9 m

• 0,35 mm vastag belső fóliával
• Kék színű fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 2 m3/h

• Vízmennyiség: 15 000 l

• Biztonsági létra

159 900 Ft
129 900 Ft

Medence szín:
kék

Fólia szín: Mistry

Medence szín:
kék

Fólia szín: kék

Medence szín:
kék

Fólia szín: Mistry

Medence szín:
kék

Fólia szín: kék

Biztonsági létra Elhelyezés: vízszintes, sík 
felületű betonra

Homokszűrő
berendezés

Újvastagabb fó
liá

va
l Újvastagabb fó

liá
va

l

-18%-17% -19% -19%
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Szeretné egy könnyen, csupán 2-3 óra alatt 
telepíthető körmedencével meglepni családtagjait? 
Ez esetben ajánljuk Lagoon Deluxe 
termékcsaládunkat, melyek amellett , hogy tágas 
fürdőtérrel rendelkeznek, merevfalú megoldásukkal 
stabil tartást biztosítanak medencéjének. 

Lagoon Deluxe medencéink különlegessége, 
hogy fa mintázatú palásttal kaphatók, így még 
könnyebben illeszkednek a növényekkel teli kerthez, 
ahol a fürdőzés garantáltan örömteli szórakozást fog 
nyújtani Önnek és vendégeinek egyaránt.

Lagoon Deluxe
merevfalú medencék

Biztonsági létra Elhelyezés:  vízszintes, sík 
felületű betonra

Homokszűrő
berendezés

Lagoon Deluxe 360/110
Ø3,6 x 1,1 m

• 0,35 mm vastag belső fóliával
• Fa mintás, fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 2 m3/h

• Vízmennyiség: 11 000 l

• Biztonsági létra

189 900 Ft

Lagoon Deluxe 460/120
Ø4,6 x 1,2 m

• 0,35 mm vastag belső fóliával
• Kék színű fémvázas kerek medence

• Homokszűrő berendezés 4 m3/h

• Vízmennyiség: 20 000 l

• Biztonsági létra

239 900 Ft

Medence szín:
fa mintázatú

Fólia szín: Mistry

Újvastagabb fó
liá

va
lÚjvastagabb fó

liá
va

l

Medence szín:
fa mintázatú

Fólia szín: Mistry

Süllyeszthető
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Választható színek
úszómedencéhez

Atlantic Blue

Tropical Blue

Grey Rock

Sand Rock

Úszómedencék
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Korfu
úszómedence

• 4,5 x 3 x 1,2 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel

Válassza Korfu modellünket, és élvezze a szikrázó nap 
feltöltő erejét saját medencéjében fürdőzve.

4,5 méteres hosszúságával és 3 méteres 
szélességével nyugodtan áthívhatja barátait is egy 
könnyed kikapcsolódásra. 1.2 méteres mélységével 
ugyanakkor tökéletes elfoglaltságot nyújthat családja 
minden tagjának.

Ha Önnek is fontos, hogy medencéje sok éven 
keresztül díszítse kertjét , döntsön Ön is a minőségi 
alapanyagokból készült Korfu modellünk mellett!

1 599 900 Ft
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Idra
úszómedence

Kompakt méret, hagyományos forma, igényes 
kialakítás. Ez az Idra medence.

4,5 x 3 méteres méretével még egy átlagos méretű 
kertben, is telepíthető. Vendégházak, nyaralók ideális 
kiegészítője is lehet.

Telepítse a medence közelébe a Wellis hőszivattyút, 
és tartsa kellemes hőfokon a vizet egész nap.

• 4,6 x 3 x 1,2 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel

1 899 900 Ft
1 699 900 Ft-11%

Új
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Ciprus
úszómedence

• 6 x 3 x 1,2 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel

A Ciprus modellünk 1,2 méteres mélységével kitűnően 
alkalmas kisgyermekes családok részére is.

A kompakt kialakítású lépcsőzetnek köszönhetően 
a fokok kiválóan használhatóak pihenőpadként is, 
miközben jelentősen megkönnyítik a medencébe 
való bejutást.  A modern, többrétegű szigetelésnek 
köszönhetően medencéje mindig kellemes 
vízhőmérséklettel fogja várni.

Rendelje meg a medencéhez passzoló komplex 
vízszűrő rendszerrel, így nem kell bajlódnia a 
különböző hatóerejű víz és medencetisztítókkal.

2 199 900 Ft
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Valencia
úszómedence

Mindig is egy modern, ötletekkel teli kertre 
vágyott? Akkor kifejezetten Önnek ajánljuk Valencia 
medencénket. 

Exkluzív ovál alakjával tűnik ki igazán az 
úszómedencék sorából. Egy meleg nyári estén 
merüljön el Valencia medencéjében és élvezze a 
kellemes víz nyugtató, ugyanakkor üdítő hatását.

• 6,0 x 3,0 x 1,4 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel 2 199 900 Ft
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Korinthos
úszómedence

• 6,2 x 3,1 x 1,4 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel

Ha Ön a letisztult formatervezésű úszómedencék 
mellett kötelezte el magát, a Korinthos nagyon jó 
választásnak fog bizonyulni. Az üvegszálas erősítés 
mellett teszi le a legtöbb szakember a voksát, amivel 
úszómedencéink is készülnek.

A PU réteg kiváló hőszigetelő képessége mellett 
kitűnő tűzvédelmi besorolása is könnyebbé teszi a 
választást.

2 499 900 Ft
2 199 900 Ft-12%
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Madeira
úszómedence

A Madeira medence kitűnően illik egy modern, 
különlegesen felszerelt kertbe. 7,5 méteres 
hosszúságával egy könnyed úszás is kivitelezhetővé 
válik a medencében.

Formabontó vonalvezetése minden bizonnyal Önt 
is arra fogja ösztönözni, hogy egy kimerítő napot 
követően eltöltsön némi időt benne. Minden bizonnyal 
családtagjai és barátai is csatlakozni fognak Önhöz.

• 7,5 x 3,5 x 1,4 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel 2 599 900 Ft
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Costa Rica
úszómedence

A Costa Rica medencében könnyen érezheti 
magát egy, az Ön igényeire szabott privát 
strandon. A kellemes napsütés, és a jó társaság 
mellett medencéje is biztosítéka lehet a felhőtlen 
szórakozásnak.

Kérje teljes gépészeti felszereltséggel illetve a 
standard világítástechnikával, aminek köszönhetően 
akár egy késő esti medencézés romantikus 
hangulatát is megteremtheti.

• 7,5 x 3,5 x 1,5 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel 2 899 900 Ft
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Royal
úszómedence

Royal úszómedencénk méreteivel kiemelkedik 
hasonló típusú társai közül. Több mint 8 méteres 
hosszúságával és 3,5 méteres szélességével kitűnő 
szórakozást nyújthat nagyobb társaságoknak, de egy 
intenzív úszás is könnyen megvalósítható benne.

Elnevezésének megfelelően királyi éke lehet 
kertjének. Különleges elrendezésű, ugyanakkor 
biztonságos kialakítású lépcsősorával valóban 
impozáns megjelenéssel bír.

• 8,2 x 3,5 x 1,5 m

• Üvegszálerősítéses medencetest

• PU habszigetelés

• Integrált , csúszásmentes lépcsővel

3 199 900 Ft
2 799 900 Ft-13%
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Lagoon merevfalú medence kiegészítők

Tisztítókefe

25 cm-es padló és medencefal 
tisztító kefe.

1 100 Ft

Teleszkópos nyél

1,8 - 3,6 m hosszú teleszkópos 
nyél  tisztítókeféhez, levélhálóhoz

4 900 Ft

Medence levélháló

A medencék tisztántartásának 
elengedhetetlen tartozéka. 

2 100 Ft

Úszó Klór Adagoló
Tartsa igazán tisztán medencéjét  

az úszó klórtabletta adagoló 
használatával!

2 300 Ft

3D napkollektor
Melegítse medencéje vizét 

ingyen-energiával!

120 x 80 x 40 cm

69 900 Ft

Homokszűrő 2 m3/h
Beépített keringetőmotorral

homoktöltet nélkül szállítjuk

szükséges szűrőhomok: 25 kg (1 zsák)

34 900 Ft

Homokszűrő 4 m3/h
Beépített keringetőmotorral

homoktöltet nélkül szállítjuk

szükséges szűrőhomok: 25 kg (1 zsák)

42 900 Ft

Kvarchomok
homokszűrő berendezésekhez

25 kg (1 zsák)

3 900 Ft

Klór tabletta
lassan oldódó tabletta

18 db

5 900 Ft

Szűrőbetét
Papírszűrő 2500-as szűrőhöz

(régi modell)

3 900 Ft

A Lagoon merevfalú medencék szállítási költsége 5 000 Ft.
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Úszómedence kiegészítők
Lagoon medence cserefólia

Ø2,4 x 0,9 m 0,25 mm vastag 9 900 Ft  -10% 8 900 Ft

ké
k

ki
fu

tó
!

Ø3,6 x 0,9 m 0,25 mm vastag 12 900 Ft  -8% 11 900 Ft
Ø4,6 x 0,9 m 0,25 mm vastag 21 900 Ft  -14% 18 900 Ft
Ø3,6 x 1,1 m 0,25 mm vastag 25 900 Ft  -12% 22 900 Ft

ví
zm

in
tá

s

ki
fu

tó
!

Ø4,6 x 1,2 m 0,25 mm vastag 39 900 Ft  -15% 33 900 Ft
Ø3,6 x 0,9 m 0,35 mm vastag 24 900 Ft

Mi
st

ry
 ví

zm
in

tá
s

új
!Ø3,6 x 1,1 m 0,35 mm vastag 29 900 Ft

Ø4,6 x 0,9 m 0,35 mm vastag 32 900 Ft
Ø4,6 x 1,2 m 0,35 mm vastag 59 900 Ft

Alátétfilc merevfalú medencéhez

Ø3,6 m 12 900 Ft
Ø4,6 m 19 900 Ft

Takarófólia merefalú medencéhez

Ø3,6 m 9 900 Ft
Ø4,6 m 12 900 Ft

biztonsági bilincs
gyerekbiztos

Alátétfilc merevfalú medencéhez

Ø3,6 m 12 900 Ft
Ø4,6 m 19 900 Ft

Teljes gépészeti csomag
Szkimmer ház 20 x 15 cm 

Keringető fúvóka 2 db 
Világítás 

Homokszűrő tartály Ø45 cm 
75 kg kvarchomok (3 zsák) 

Előszűrős keringető motor 350W 
Csövek, idomok, vezetékek

439 900 Ft

Automata vegyszeradagolók

pH/Redox rendszer

499 900 Ft
pH/FreeChlorine rendszer

599 900 Ft

Vegyszerek vegyszeradagolóhoz

Klór 25 kg

10 900 Ft
pH mínusz (kénsav) 25 kg

11 900 Ft

Víz előszűrők

Aktív szén szűrő, tömlőre csatlakoztatható

9 900 Ft
Vízlágyító előszűrő, tömlőre 

csatlakoztatható

9 900 Ft

A beüzemelésre cím és helyszín egyeztetést követően adunk ajánlatot. Az úszóme-
dencéket adott címre 260 Ft/km áron kiszállítjuk, beemeléshez és mozgatáshoz daru 
szükséges.
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A szórólapon szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termék-specifikációknak. A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel 

azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesek. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógus bruttó Forint, ajánlott fogyasztói árakat tartalmaz.  A katalógusban feltüntetett árak visszavonásig vagy az újabb katalógus megjelenéséig érvényesek.

03. 2018

MAR0435

TÖBB MINT 

30% 
ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS!

WELLIS HŐSZIVATTYÚ
1,5 KW FELVETT, 4,5 KW LEADOTT ENERGIA!

Jelentősen csökkentheti medencéjének fűtési költségeit ezzel a új 
fejlesztésű hőszivattyúval, köszönhetően a legújabb hűtőfolyadék-
nak és a kiváló minőségű kompresszornak.A megerősített ventilá-
tor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.

Úszómedencéhez és jakuzzihoz!
Akár utólag is telepíthető!

399 900 Ft
359 900 Ft-10%
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