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Met onze moderne levensstijl en hoge werkdruk zijn momenten 
van rust kostbaar. 
Optimaal genieten na een stressvolle dag op het werk is een 
heerlijk vooruitzicht: 
’s avonds na thuiskomst uw vermoeide ledematen laten wegzakken 
in de weldadige warmte van een luxe massagespa.
Wilt u ook even de drukte van alledag ontvluchten en ontspannen 
in luxe? 
Dan biedt een Wellis kwaliteitsspa de ideale oplossing! 
Wellis spas en hydromassage whirlpools combineren de laatste 
technische “state of the art innovaties” in een ambiance met 
uitzonderlijke stijl en een schitterende vormgeving.
Onze ontwerpers combineerden de ervaring van eeuwenoude 
oosterse massageculturen met de wetenschap van moderne 
hydrotherapie, waardoor echte ontspanning werkelijkheid wordt. 
Onze speciaal ontworpen verstelbare warmwater jets masseren tot 
diep in de huid en zorgen voor een rechtstreekse verlichting op 
essentiële en gevoelige punten in het spier- en skeletsysteem van 
ons lichaam. 
Dagelijks genieten van een Wellis spa biedt talrijke therapeutische 
voordelen zoals snelle genezing van gespannen en overbelaste 
spieren, verlichting van rugpijn, verbeteren van de bloedcirculatie 
en vooral het genieten van een rustige en ontspannen diepe slaap 
erna. 
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Kwalitatief hoogwaardige Europese productie

Sinds de oprichting in 2003 groeide Wellis snel in populariteit en behoort zij inmiddels tot één van de grootste 
spaproducenten in Europa.
Steeds meer mensen gaan over tot een gezondere levensstijl en wensen meer en meer kwalitatief hoogwaardige 
Europese wellnessproducten in hun huiselijke omgeving. 

Wellis heeft duurzaam geïnvesteerd om te groeien naar een sterke marktpositie. 
De productiecapaciteit is vergroot naar een ecologisch verantwoorde hightech bedrijfspand met een oppervlakte van 
ruim 7000 m² nabij Boedapest in Hongarije. Deze faciliteit bevat onder andere geautomatiseerde productielijnen met 
ABB Robots. 

Deze nieuwe en moderne fabriek biedt Wellis de mogelijkheid ecologische producten van hoogwaardige kwaliteit te 
ontwerpen en te ontwikkelen. Sinds de opening in 2010 produceert Wellis hier hun unieke massagebaden en spas voor 
in de tuin.

Bewust van de unieke logistieke uitvalswegen binnen Europa heeft Wellis logistiek transport uitstekend gefaciliteerd. 
Hierdoor levert Wellis in ca. 12 uur haar bestellingen af aan diverse bestemmingen binnen de Benelux. Zo kan zij voldoen 
aan de verhoogde vraag van de markt naar haar kwaliteitspas. 

Elke dag streeft Wellis ernaar om onze toonaangeven-
de Europese positie te behouden en te verbeteren. Tij-
dens dit groeiproces mogen we ons verheugen op het 
vertrouwen van onze klanten. 

Wellis produceert unieke spas en bubbelbaden maar 
biedt ook de mogelijkheid tot het produceren van 
speciale spas op maat, onze experts vinden de beste 
oplossing voor u.

Wij zijn er trots op om Wellis en Hongarije te introduce-
ren aan de internationale markt.
Graag bedanken wij een ieder die al voor Wellis heeft 
gekozen. Wij hopen dan ook van harte om binnenkort 
ook deel te kunnen uitmaken van uw dagelijks leven!
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21ste eeuw groene technologie 

Een geautomatiseerde productie met behulp van robots (ABB) heeft onze efficiëntie verhoogd 
en stelt ons in staat zelfs elk kleinste detail van het productieproces van te voren te plannen en 
automatiseren. Dit garandeert een perfecte logistiek en kwaliteitscontrole van elke geproduceerde 
spa, die daarnaast ook onze productiekosten heeft verlaagd, een besparing die overigens een 
scherpe consumentenprijs oplevert. 

Een efficiënt geautomatiseerde industriële productiemethodiek heeft de verouderde, moeilijk 
beheersbare en tijdrovende manuele productie vervangen. Door verbetering van de productiviteit 
is Wellis een modern en toonaangevend regionaal en internationaal productiebedrijf geworden met 
snelle levertijden. Hierdoor worden onze spas gefabriceerd met producttoleranties met fracties van 
een millimeter. Optimalisatie van bedrijfsprocessen heeft eveneens tot verdere innovaties geleid in 

de ontwerpfase. 

Lucite ® met Microban ®
Lucite introduceerde als eerste Microban ® antibacteriële bescherming in de acrylplaat van de 
spakuip. Lucite met Microban is veilig en efficiënt en het beperkt bacteriële groei. Microban maakt 
deel uit van de moleculaire samenstelling van het oppervlak, waardoor de werking niet beperkt 
wordt door de algehele levensduur van het bad.

Efficiënte geluidsisolatie creëert de meest stille spas en whirlpools überhaupt op 
de markt leverbaar.  Een Wellis spa is de perfect geïsoleerde spa. 
Een hele geruststelling voor uw buren.

De efficiënte warmte-isolatie (heat-lock voorziening) garandeert langer relaxen 
in warm water met structureel laagblijvende elektriciteitskosten. 

Wellis spas heeft gekozen voor toepassing van volledig recyclebare materialen.
In tegenstelling tot baden geproduceerd met glasvezel genereren Wellis 
spabaden geen schadelijke stoffen voor het milieu. Wellis spas voldoen aan de 
EU regelgeving, normen en standaarden. 

Enkele voordelen van een met polyurethaan 
versterkte spaschaal 

PU foam 
versterking 
in meerdere 

lagen

6,3 mm 
dikke 

acryllaag 
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Stap in de wereld van de hydrotherapie
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Wellis begeeft zich in het exclusieve spasegment. Stijlvaste hydrospas die men ervaart zoals zij eruit zien: volmaakt met 
onvergelijkbare en originele details met een hoog afwerkingsniveau en vormgeving. 

In Europa genieten reeds meer dan tienduizenden klanten van de ongeëvenaarde kwaliteiten van een Wellis spa.
Wellis produceert uitsluitend hoogwaardige kwaliteitspas met transparante garantievoorwaarden. 

Voorzien van interessante innovaties, die de spas veiliger, gerieflijker, hygiënischer maken met een lange levensduur. 
Kortom: duurzame spas, uitzonderlijk comfortabel en oogstrelend mooi.

Dankzij de Wellis kwaliteitsgaranties en de uitmuntende service van onze service specialisten geniet u jarenlang zorgeloos 

van uw Wellis spa.

Elke dag luxe in uw huis

Garantie
5 jaar garantie op de constructie van de spa
Wij bieden 5 jaar garantie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op 
lekkages van de acrylschaal en van eventuele delaminatie, scheurtjes, 
breuk, blaarvorming, schilfering tengevolge van materiaal- en 
constructiefouten.

2 jaar garantie op de apparatuur van de spa
Wij bieden 2 jaar garantie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, 
met betrekking tot de elektrische apparatuur, op het leidingwerk en 
verbindingen tengevolge van materiaal- en constructiefouten.
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Kleuren hebben een belangrijke en positieve impact op ons 
fysieke welzijn. 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
chromotherapie of kleurentherapie een remedie is die 
kleuren en licht gebruikt om de energiebalans van lichaam 
en geest te herstellen en klachten te verhelpen. Behalve 
dat chromotherapie heilzaam werkt op lichaam en geest, 
brengen de kleuren ook sfeer in uw spa.

Dat het natuurlijke kleurenspectrum een gunstig effect heeft 
op ons welzijn was zelfs al bij de oude Egyptenaren een 
bekend fenomeen. Iedere kleur heeft een andere uitwerking 
op uw gemoedstoestand. 

Onze spas bieden u een exclusieve kleurentherapie 
gebaseerd op vier verschillende kleuren: groen, geel, blauw 
en rood. 
De intensiteit van de kleuren kunnen worden ingesteld voor 
het gewenste effect en de gewenste sfeer. 

Standaard functies: Onderwaterverlichting met 55 kleuren LEDs 

Exclusieve kleurentherapie lintverlichting:
Deze exclusieve en optioneel verkrijgbare Wellis kleuren lintverlichting bevat afhankelijk van het gekozen model tussen de 12 en 20 LEDs 

Kleurentherapie sfeerlicht

Chronische 
slapeloosheid, 

hartproblemen, 
mentale problemen, 
huidirritaties, hoge 

bloeddruk 

Depressie, 
reuma, koorts, 

constipatie, 
astmatische 
problemen

Menstruatiepijnen, 
keel- en klierproblemen, 

hartritmestoornissen, 
hoofdpijn, migraine, tandpijn

Maag- en 
darmproblemen, 

chronische depressie, 
suikerziekte, griep, 

verkoudheden

De volgende basiskleuren waar Wellis voor heeft gekozen, bieden een gunstig effect 
in de volgende gevallen:
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Kleurentherapie sfeerlicht
Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het 
gebruik van etherische olie en andere natuurlijke geurextracten. 
Aromatherapie staat voor behandeling met geuren en vluchtige 
oliën en wordt gebruikt om lichaam en geest te verwennen. 

Met deze ampullen kunt u genieten van een heerlijke geur in uw 
Wellis spa. 
De toevoeging van uw favoriete geur en de hydratherapeutische 
beleving zorgen samen voor een compleet gevoel van welzijn. 
Het ultieme vakantiegevoel.
U verdient het!

Aromatherapie

9

W
el

lis
 S

pa
 s

ys
te

em

AROMATISCHE GEUREN

  • CITRUS SORBET

  • SANDELHOUT

  • ZOMERBOOMGAARD
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Onze spas zijn niet alleen ontworpen voor hun mooie vormgeving, maar vooral ook om 
de hoge kwaliteitsnormen van hydromassage die wij ons ten doel stellen. 
Het is onze overtuiging de beste hydromassage te kunnen realiseren. Onze nauwe 
samenwerking met ergonomiespecialisten en -therapeuten resulteert in een optimaal 
zit- en ligcomfort. Zij zorgen ervoor dat elke zitplaats van onze spas een eigen specifieke 
en unieke functie heeft. 
Wellis maakt furore door haar baanbrekende ontwerpen en toegepaste filosofie rondom 
de hydrojets. Jets zijn meervoudig te positioneren en in te stellen, waterstromen zijn 
instelbaar en te mengen met lucht voor een diepe ontspanning en weldadig effect. De 
samenstelling van de jets is ontworpen voor specifieke spiergroepen. 
Een Wellis spa, uitzonderlijk comfortabel en oogstrelend mooi!

Ergonomische zit- en ligplaatsen

Intenso 
massageplaats 
De meest stimulerende 
massageplaats. Atleten, 
sportfans en iedereen 
die voor een intense 
hydromassage kiest, zal 
genieten van de unieke 
ervaring bij het gebruik van 
deze stoel. 

Relax 
massageplaats
De verschillende jets van 
deze massageplaats zijn 
specifiek ontwikkeld om hals, 
schouders, kuiten en voeten 
te behandelen.

Body flow 
massageplaats
Deze ergonomisch 
ontworpen therapeutische 
massageplaats biedt u alle 
luxe en comfort door de 
exact gepositioneerde jets en 
zorgen voor een weldadige 
massage-ervaring voor het 
gehele lichaam. 

Relax 
massageplaats 

Body flow 
massageplaats

Intenso 
massageplaats

Wellis jets
Wellis massagejets zijn ontworpen om te zorgen
voor een optimale hydro massage ervaring.

De nieuwe 3 fasen TornadoJET ™ biedt de 
mogelijkheid om het massagegebied naar eigen 
wens in te stellen. Het enige wat u hoeft te doen, 
is het instelbereik van elke waterjet te bepalen.
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Spa kuipkleuren
Voor al onze spas hebben we vier schitterende en eigentijdse tinten geselecteerd, uitstekend te combineren bij 
de geleverde omkasting en sferen voor binnen en buiten.

Weerbestendige omkasting van composiet
Onze omkastingen zijn vervaardigd uit meervoudig geïsoleerde hout/polymeer composiet, weerbestendig, 
onderhoudsvrij en uitstekend geïsoleerd.

Kleursamenstelling voor kuip en omkasting

TUSCAN SUN STERLING SILVER CAMEOPEARL WHITE TRANQUILITY STORM CLOUDS MIDNIGHT CANYON

LIGHT GREY MODENA
11
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Computerbesturing

TP800, TP901 control - bedieningspaneel en controlesysteem 
• Toonaangevende systeemveiligheid en hoge betrouwbaarheid 
• Gebruikersvriendelijk en eenvoudig bedieningsgemak
• Voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen en eenvoudige configuratie 

aanpassing 
• Toepassing van exotische materialen voorkomt corrosie; chemisch   bestendige 

verwarming
• Eenvoudig aan te sluiten op aanvullende externe apparatuur & de O-flow™ 

afstandbedieningen
• TP800 beschikt over start/stop functies voor zachte en normale hydromassage

Onafhankelijke besturing van hydromassagepompen

Verwarmingssysteem, uitgevoerd met een 3kW verwarmingselement

Elektronisch veiligheidsslot

Ozon desinfectie 

Whirlpoolsysteem voor ontspannen massage

Kleurentherapie sfeerverlichting

Wellis gebruikt de meest recente door BALBOA ontwikkelde 
bedieningspanelen, bedienbaar door een lichte aanraking. 
Het ‘EASY TOUCH II’ bedieningspaneel is eenvoudig in gebruik en 
geeft u een snelle indicatie van alle relevante spafuncties zoals 
temperatuur, pompen, verlichting enz. 
De toegepaste BALBOA controller is zelfdiagnoserend, dat wil 
zeggen dat de software ontworpen is voor diagnose en monitoring 
van de elektronica. Eventuele calamiteiten worden uitgelezen 
middels een diagnose- en foutmelding. 

Nieuwe generatie - M7 ®
Met een optimale betrouwbaarheid als ontwerpcriterium geven de 
BP series van Balboa onze klanten een zorgeloos gevoel. 
Dankzij de combinatie van onze technische ontwikkelingen en 
de gepatenteerde M7® technologie van Balboa kunnen wij nu de 
hoogst haalbare betrouwbaarheid aanbieden - een aanzienlijk 
langere levensduur dan de traditionele systemen.

NIEUWE WIFI applicaties
Afstandsbediening is mogelijk met de iPhone®, iPod 
touch® of iPad®.  
Relax en ervaar deze nieuwe BALBOA spa applicatie 
exclusief bij Wellis. Altijd en overal bedieningsgemak 
van uw spa: met één druk op de knop stelt u 
uw gewenste spafuncties in zoals temperatuur, 
sfeerverlichting, massagepompen en de standaard, 
economische en/of slaapstand. BP600/TP600: Cancun, Ibiza, Manhattan Indoor/Standard, Samoa, Palermo Basic/Standard

BP2100/TP800: Bahama, Greenland, Borneo, Palermo Deluxe, Manhattan Deluxe
BP2100/TP901: Acapulco, Mobile Acapulco, Everest, Robinson

BP600
TP600

BP2100
TP800

BP2100
TP901

De M7® technologie biedt de volgende voordelen:
Intelligente Sensor Technologie
• Meervoudig veiligheidssysteem voor grenswaardendetectie
• Alle veiligheidsfuncties zijn continu actief 
• Zelfdiagnostiserende software controleert de temperatuur-

sensoren voor een optimaal gebruik van alle spafuncties
• Optimale temperatuursoverdracht van het verwarmings-   

element
• Compact ontworpen sensoren en verwarmingselement 
• Storingsgevoelige drukschakelaar vervalt.
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Waterfiltratie – Ozongenerator

Speciale aandacht is besteed aan de implementatie 
van het Wellis “cristal-clear” waterzuiveringssysteem 
dat veilig, gezond, helderschoon en zuiver spawater 
garandeert.

Wellis introduceert een meervoudig zuiverings- en 
filtratiesysteem.
 
Terwijl u ontspant, worden lichaamsoliën en andere 
onzuiverheden uit het water gefilterd: 
diverse keren per dag wordt het gehele spabad water 
volledig gezuiverd. 
Door het handige onderhoudssysteem kunnen de 
filters eenvoudig worden uitgenomen, gereinigd en/
of vervangen. 

Bij onze filters is de 
werkzame stof Microban® 
toegevoegd. Deze werkzame 
stof heeft bacteriedodende 
eigenschappen.

Desinfectie met ozon
Ozon (O3) is een natuurlijk gas uit de omgevingslucht. 
Onze Wellzone® technologie injecteert ozon in het leidingsysteem waar het wordt gemengd met het circulerende spawater. 
Hierbij worden bacteriën, virussen en andere verontreinigingen geneutraliseerd. 

Voordelen:
• Vermindert aanmerkelijk het gebruik van chemische zuivering met 60 – 90%
• Het enige bijproduct is zuurstof (O2)
• Hoge effectieve zuivering, doodt tot ca. 90% gevaarlijke bacteriën en virussen
• Verwijdert oliën, lotions en andere onzuiverheden met kristalhelder water als resultaat
• 100% natuurlijk en volledig afbreekbaar 

TE ZUIVEREN WATER

KRISTAL-
HELDER 
WATER

VERWARMINGS-
ELEMENT

POMP

OZON 
INJECTIE 
IN HET 

SPA 
WATER

FILTER BEHUIZING
FIJNFILTER

OZON
GENERATOR
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Excellente drievoudige isolatie

Goede warmte-isolatie is essentieel om de gebruikskosten voor spabaden in de hand te houden. Een 
drievoudige reflecterende thermische barrière (RTB) isolatie van Wellis spas vormt een barrière tussen de 
lagere buiten- en de warme binnentemperatuur van de spa. 

Aan de binnenzijde van de ommanteling worden waterverlijmde strips gemonteerd. Hierop worden 
styrofoam (geëxtrudeerd polystyreen) isolatieplaten aangebracht, die de tussenliggende luchtisolatie afsluit. 
Een speciaal aangebrachte warmtereflecterende isolatiefolie bedekt de zijkanten rondom volledig met de 
bodemsectie van de spa. Hierdoor wordt het zgn. 
Thermolock systeem gerealiseerd. 
De geïntegreerde warmte-isolatie van Wellis 
geeft een bijzonder hoge isolatiewaarde en is 
zeer energiezuinig. 

De foto hiernaast toont de efficiëntie van het 
RTB systeem. In het zichtbare IR spectrum is een 
duidelijk warmtebeeld te zien van de persoon en 
de optimaal geïsoleerde spa.

3 cm dik geëxtrudeerd 
polystyreen isolatie met 
w a r m t e re f l e c t e re n d e 
isolatiefolie van zowel 
de binnenzijde van de 
ommanteling alsook die 
van de ABS bodemsectie 
van de spa.

IR foto van ”hotspots”

Laing circulatiepomp 
In het assortiment van zeer geselecteerde 
merkproducenten van Wellis is de uiterst 
energiebesparende Laing circulatiepomp 
toegevoegd voor de watercirculatie ten 
behoeve van reiniging en desinfectie van 
haar spas. Het extreem lage energieverbruik  
is ook bijna volledig geluidloos. Laingpompen 
zijn van bijzonder goede kwaliteit en hebben 
een zeer laag elektrisch verbruik. De pompen 
zijn voorzien van een balrotor compleet met 
een magnetische koppeling.

Warme lucht blower
Warme lucht geeft een bijzonder 
aangenaam massage effect op de 
huid in tegenstelling tot een koude 
luchtaanvoer. Bovendien behoren 
afkoelingsverschijnselen van het 
spawater tot het verleden.

14

W
el

lis
 S

pa
 s

ys
te

em



Een lange levensduur

Spaframe opgebouwd uit composiet WPC
Een onverwoestbaar spaframe vervaardigd uit een speciaal 
composiet van hardhout en kunststof zorgt voor een 
uitzonderlijke stabiliteit en een lange levensduur van uw 
spaconstructie. Indringend vocht maakt hier geen enkele 
kans.

Versterkte gegoten polymeer (ABS) 
bodemplaat
De versterkte en uit één stuk gevormde bodemplaat 
is de basis waarop onze spas zijn gebouwd. 
De bodemsectie is volledig geïntegreerd in 
de constructie van de spa waardoor vocht en 
insecten geen kans krijgen binnen te dringen. 
Door de opstaande onderkanten kan de spa zelfs 
probleemloos in centimeters hoog water staan.

Het betreft hier een drievoudige reflecterende 
thermische barrière (RTB) isolatie voor een optimaal 
warmtebehoud. De Wellis spas beschikken over een 
sterke constructie, zijn eenvoudig te transporteren en 
te hanteren, zelfs op de zijkanten. In de bodemsectie 
zijn tevens uitsparingen aangebracht ten behoeve 
van steekwagens en/of heftrucklepels.

Kuipondersteuning 
Om de duurzaamheid van de spas te garanderen is 
voorzien in een evenredige gewichtsverdeling van 
zit- en ligplaatsen. Hierbij zijn de ondersteuningen 
opgenomen als een geïntegreerd deel van de 
spaconstructie. 

Weerbestendige omkasting van 
composiet
Er is veel aandacht besteed aan de kwaliteit en 
vormgeving van de omkastingen van onze spas. 
We bieden u een gevarieerde keuze aan prachtige 
omkastingen die volledig  zijn afgestemd op 
onze kuipkleuren. Voor de afwerking is gekozen 
voor duurzaam materiaal, gemakkelijk te reinigen 
en praktisch onderhoudsvrij. De omkastingen 
behouden hun glans voor jaren.
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Het I.S.I.S. systeem 

DE MEEST EENVOUDIGE MANIER OM Uw SPABAD 
ZUIVER TE HOUDEN

Voeg eenmalig Tru Blu’  toe (Sodium 
Bromide) aan het spawater. Doe dit voor 
de eerste keer na aanschaf van de spa of 
nadat het water is ververst. Schakel het 
systeem in.

De Sodium Bromide 
wordt opgenomen en 
circuleert door de spa 
en het leidingnetwerk.

De Bromine desinfecteert 
het spawater en wordt 
vervolgens weer omgezet 
in Sodium Bromide. Het 
proces herhaalt zich 
waarbij de volledige 
cyclus wordt doorlopen. 

Het opgeloste Sodium Bromide 
maakt contact met de I.S.I.S. elektrode 
en regenereert Sodium Bromide in 
Bromine.

Verwarmings-
element

Filter

FILTERS
VOOR DODE 

BACTERIËN EN 
VUIL

I.S.I.S.
ON-LINE
ELECTRODE

1

2

3

4

Pomp

I.S.I.S. – INTELLIgENT SPA INTEgRATED SySTEM

Het I.S.I.S. (Intelligent Spa Integrated System) is een geautomatiseerd 
zoutwater behandelingssysteem, uniek in zijn soort en speciaal voor uw 
Wellis spa in te passen.
Het I.S.I.S. systeem biedt een intelligente, eenvoudige en economische 
oplossing voor de waterbehandeling van uw spa en zorgt voor kristalhelder 
en aangenaam veilig en fris ruikend spawater gedurende het hele jaar door. 
Verversing van het spabad behoeft dus maar één keer in het jaar. 

Er is niets weldadiger dan de unieke er-
varing van een exclusieve Wellis spa. Onze 
spas bieden  een optimale combinatie van 
technologie en onthaasting en voldoen 
aan de allerhoogst gestelde eisen en 
verwachtingen, zeker in combinatie met het 
I.S.I.S. zoutwatersysteem.

I.S.I.S. genereert een constante aanvoer van 
natuurlijke Bromine-ionen uit een éénjaar-
lijkse toevoeging van Sodium Bromide, 
vergelijkbaar met zeezout.

Het resultaat heeft een verzachtende 
werking op de huid en een enigszins zilte 
smaak. Ideaal voor hen die chloor niet 
verdragen, biedt het I.S.I.S. systeem de 
ideale oplossing.  Slechts één maal Sodium 
Bromide per jaar toevoegen en I.S.I.S. zorgt 
voor de rest. 
Het ontsmettingsmiddel raakt nooit op, 
omdat het continu wordt geregenereerd.  
I.S.I.S. kan probleemloos op alle Wellis spas 
worden geïinstalleerd. 

16
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In nauwe samenwerking met Philips introduceert Wellis UV-C. In de Wellis UV-C wordt een UV-C straling 
gegenereerd van 253,7 nm golflengte door een speciale Philips UV lamp, welke zorgt voor een dodende werking 
op bacteriën. Dit systeem is uitermate geschikt voor watertemperaturen tot 40 graden Celsius. 

Wellis UV-C zorgt op efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder spawater. Het spawater 
wordt door de Laing circulatiepomp door de wellis UV-C gevoerd. De UV-C straling breekt de DNA structuur van 
de bacteriën en virussen en andere primitieve organismen en neutraliseert deze. Het waterbehandelingssysteem 
is hypo-allergisch en desinfecteert uw spawater op efficiënte en veilige wijze, 
maar behoudt een uitstekende waterkwaliteit. 

Dit systeem is al vele jaren succesvol in gebruik voor het ontsmetten van openbare zwembaden en nu ook 
beschikbaar voor gebruik in de Wellis spas.
Kristalhelder, natuurlijk kwaliteitswater voor u en uw familie, terwijl het verbruik aan ontsmettingsmiddelen 
drastisch is verminderd! 

Voordelen van de Wellis Spa UV-C:
• Tot 50% meer UV-C opbrengst door reflectie
• Heeft een Philips PLS module UV-C lamp
• Eenvoudig in onderhoud
• Twee jaar wellis garantie

Voordelen van UV-C behandeling:
• Zorgt voor fris, schoon en helder water
• Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
• UV-C licht breekt gebonden chloor af
• Beschermt uw water tegen ziektekiemen
• Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
• Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% 
  verminderen
• Voorkomt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen)
• Beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden

Wellis UV-C is beschikbaar als optie op alle Wellis spamodellen met uitzondering van Wellis spamodellen  
MANHATTAN Indoor™, Standard en Palermo Basic™, Standard™.

Wellis UV-C Waterbehandelingssysteem

17
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PULSAR™ MassagesysteemNIEUW!

Het Pulsar™ massagesysteem bestaat uit een extra besturings-
systeem dat per schakeling 4 massagejets selecteert uit alle jets 
per plaats.
De blauw omcirkelde massageposities van de getoonde spas 
zijn voorzien van deze ultieme massagebeleving.
Met een speciaal controlepaneel dat zich aan de bovenzijde 
van de massageplaats bevindt, kan het programma worden 
geselecteerd.
Er kan worden gekozen uit 9 massageprogramma’s en drie 
frequenties.

Pulsar™ massagesysteem voor de zitplaatsen
Pulsar™ massagesysteem voor de ligplaatsen

Het Pulsar™ massagesysteem 
is leverbaar voor de volgende 
spamodellen. Kies de 
gewenste massageplaats voor 
uw spa en ”upgrade” deze met 
het Pulsar™ systeem.*

Intensiveer uw spabeleving!

9 in1
9 massageprogramma’s in 1 massageplaats! 

Robinson

EveRest

Bahama greenland Borneo Palermo Deluxe Samoa Ibiza

*per spa is er één blauw omcirkelde massageplaats te selecteren.18
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De schoonheid van zuurstof therapie™
• Bedekt uw lichaam met een deken van zuurstofrijke microbelletjes
• Geeft uw huid een zijdezacht gevoel

Hydratatie en reiniging tegelijkertijd
• Microbelletjes reinigen tot diep in de poriën en ontdoen de huid 

van onzuiverheden
• Hydrateert en maakt de huid glad
• Vermindert fijne lijntjes en rimpels
• Verbetert de huidelasticiteit

Een zuurstofrijk bad is bevorderlijk voor uw 
gezondheid

• Verhoogt zuurstofniveau in het water tot wel 70%
• Zuurstof verbetert de collageenproductie

De voordelen van negatief geladen ionen
• Verhoogt het serotonineniveau 
• Neutraliseert vrije radicalen
• Ontspant lichaam en geest

Zuurstof Therapie™ van MicroSilk®

ZUURSTOF THERAPIE™ wordt ondersteund door  MicroSilk®
MicroSilk® en het MicroSilk logo zijn handelsnamen en/of vallen onder de merkenregistratie van Jason International, Inc. BELLETJES ZUURSTOF THERAPIE™ 

MICROBELLETJES

Zuurstof therapie zorgt ervoor dat een vermoeide en verouderde huid 
weer haar verjongde uitstraling terugkrijgt. Recente studies bevestigen 
dat zuurstof ingebracht kan worden in de natuurlijke ruimte tussen de 
huidcellen. Deze exclusieve techniek met zuurstofrijke microbelletjes 
geeft onmiddellijk na behandeling een zichtbaar resultaat: een stralende, 
steviger en elastische huid.

EXCLUSIEF VAN 

19

W
el

lis
 S

pa
 s

ys
te

em



Acapulco

Afmetingen zijn in mm tenzij 
anders weergegeven

Premium*****

Acapulco technisch ontwerp

Zandfilter

Buffertank

20
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Acapulco
Acapulco, het toppunt van luxe, design en comfort. 

Bij de ontwikkeling van deze Wellis spa hebben we gestreefd om de meest 

extravagante eisen op het gebied van design en comfort in te vullen. Het 

ontwerp van de overflow spa schept een buitengewone ambiance, het 

zachtjes overlopende water houdt het spawater altijd op niveau en is daardoor 

bijzonder uitnodigend. Hiermee realiseert u een luxe en professionele hotelspa 

bij u thuis. 

Met sfeervolle onderwaterverlichting en 3 krachtige pompen sluit de Acapulco 

naadloos aan voor een rustig relaxmoment voor uzelf. Of geef eens een groot 

tuinfeest met familie en vrienden. Alle functies zijn eenvoudig te bedienen 

met de bijgeleverde drijvende afstandsbediening. 

Kuipmateriaal Polyurethaan (PU) versterkt acryl 
(6,3 mm)

Zitplaatsen 6 personen

Watervolume 1470 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (400V) optimaal
1 fase, 1x32A (230V) minimaal

Aantal jets 40                          

Luchtjets 12

Hydromassage pomp 3 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Circulatiepomp 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Meerpunts kleurentherapie lintverlichting 12 × 1 (LED)         

UV-C water desinfectiesysteem 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa Colossus besturingssysteem 1 

O-flow™ afstandsbediening 1

Wateroverlooprooster 1 set

Frameconstructie van verzinkt staal 1 set

Spa afdekking 1

Opties:   PH / RX meet- en controlesysteem 
                     I.S.I.S. automatische waterbehandeling 
                     Extra verwarmingselement
                     Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking, iPhone® application
 Zandfilter voor privégebruik (ook voor commercieel gebruik leverbaar) (5-8 m3/uur)
 Geïsoleerde buffertank (1000 l)

Afmetingen: 2400 mm (diameter)

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

UV-C water 
desinfector

Meerpunts 
kleurentherapie 

lintverlichting

Standaard

O-flow™ 
afstandsbediening

Optie: 
iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie 
voor de iPhone®

Premium*****

21
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Mobiele Acapulco Afmetingen: 2700 x 3000 x 1000 mm

22
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Premium*****

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Podium en traptredes Solid Surface 

Podium support constructie Verzinkt staal

Zijpanelen van weers- en UV bestendige 
“sandwich” panelen

Zitplaatsen 6 personen

Watervolume 1470 l

Nettogewicht ~ 480 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (400V) optimaal
1 fase, 1x32A (230V) minimaal

Aantal jets 40

Luchtjets 12

Hydromassage pomp 3 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Water circulatiepomp 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Aromatherapie 1

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

12 × 1 (LED)

Zandfilter voor privégebruik (ook voor 
commercieel gebruik leverbaar)

5-8 m3/hour

Geïsoleerde buffertank 1000 l

UV-C water desinfectiesysteem 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa Colossus besturingssysteem 1 

O-flow™  afstandsbediening 1

AquaSOUL™ muzieksysteem 1

Filter materiaal 1 set

Handrail 2

Champagnehouder 1

Wijnklimaatkast (1 klimaatzone) 1

Spa afdekking 1

Opties:  PH / RX meet- en controlesysteem,
 I.S.I.S. automatische waterbehandeling, extra verwarmingselement, 
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking,
 iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie voor de iPhone®

   
 .

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

UV-C water 
desinfector

Meerpunts 
kleurentherapie 
lintverlichting

Standaard

O-flow™ 
Afstandsbediening

Aromatherapie

Mobiele Acapulco

Dit moderne “state of the art” ontwerp is de meest luxueuze en moderne 
overloopspa in zijn soort.
Een wellness centrum thuis. De overloopspa is uitgevoerd met sfeervolle 
onderwaterverlichting en 3 krachtige jetpompen met een gescheiden 
energiezuinige circulatiepomp en ingebouwde buffertank. 
Naast een kwaliteits wifi audiosysteem is ook een wijnklimaatkast standaard 
opgenomen compleet met champagnehouder. 
Podium en traptredes zijn zeldzaam mooi afgewerkt en voorzien van subtiele 
details.

Champagne
houder

Zandfilter

Spatrap

Afmetingen: 2700 x 3000 x 1000 mm

AquaSoul™
muzieksysteem 

Spa kabinet: 
40 mm dik, 
rondom
aangebrachte
Petfoam 
isolatie
aan de 
binnenzijde

Wijnklimaatkast
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Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Zitplaatsen 4 personen

Watervolume 950 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1 × 25A (230V) optimaal
1 fase, 1 × 16A (230V) minimaal

Aantal jets 22

Hydromassage pomp 1 × 3 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 0,1 kW

Filtersysteem 2 stuks antibacterieel 

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

15 × 1 (LED)

UV-C water desinfectiesysteem 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 1

Balboa besturingssysteem 1 

6 mm dik ‘solid surface’  omkasting (wit) 1

Onderhoudsarm synthetisch podium (WPC) 1

Optie:  
Graveren van een persoonlijke tekst op het spa bovenblad met LED 
achtergrondverlichting

CancunPremium*****
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Cancun
Het unieke ontwerp van deze prachtige design overloop spa vindt z’n toepassing
bij u thuis, uw buitenhuis, in hotels, vakantiebestemmingen en kuuroorden. 
De doorschijnende en verlichte zijpanelen kunnen naar wens met uw eigen 
ontwerp of logo worden gegraveerd. De Cancun is een compact en compleet 
vrijstaand spasysteem en uitgerust met commerciële specificatie. 
De Cancun is standaard uitgevoerd met een onderwater meerpunts kleurentherapie 
verlichting, een Ultra-Violet (UV-C) water desinfectiesysteem en een antislip WPC 
podium. 
Verwen u zelf en uw gasten met deze fascinerende Cancun spa.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Zitplaatsen 4 personen

Watervolume 950 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1 × 25A (230V) optimaal
1 fase, 1 × 16A (230V) minimaal

Aantal jets 22

Hydromassage pomp 1 × 3 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 0,1 kW

Filtersysteem 2 stuks antibacterieel 

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

15 × 1 (LED)

UV-C water desinfectiesysteem 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 1

Balboa besturingssysteem 1 

6 mm dik ‘solid surface’  omkasting (wit) 1

Onderhoudsarm synthetisch podium (WPC) 1

Optie:  
Graveren van een persoonlijke tekst op het spa bovenblad met LED 
achtergrondverlichting

Afmetingen: 2000 x 2000 x 780 mm

Diameter: 1650 mm

Standaard uitvoering

Optie: 
iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie 
voor de iPhone®

UV-C water 
desinfector

Meerpunts 
kleurentherapie 
lintverlichting

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

Premium*****

Solid Surface

25
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EveRest 
Spa systeem  

EEN NIEUwE TREND IN HYDROTHERAPIE26
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LED kleurentherapie
De Wellis LED kleurentherapie verlichting 
voorziet in een duidelijk hogere 
lichtopbrengst, maar verbruikt echter minder 
energie dan de gebruikelijke LED technieken.

NIEUwE ONTwIKKELINGEN

MagmaJet™
Vanuit elke positie van de spa kunt u genieten van 
de centraal geplaatste magmajet met verlichting. 
De magmajet is zo ontworpen dat u drijvend op 
de waterjet een intensieve massage in volledige 
gewichtloosheid kunt ervaren. 
Hierbij heeft u de beschikking over de volledige 
waterstroming van de hydromassagepomp (3HP).

Pulsar™ massagesysteem
Het Wellis Pulsar™ massagesysteem beschikt over een eigen 
bedieningspaneel. Het bedieningspaneel wordt geplaatst bij uw 
favoriete massage zit- of ligplaats naar uw persoonlijke keuze (zie 
blz. 13). Hiermee kunt u uw gewenste massagebehandeling instellen. 
Pulsar™ beschikt over 9 verschillende massageprogramma’s 
aangevuld met 3 verschillende instellingen voor de 
programmasnelheden .Vanaf dit moment bepaalt u of u een zachte, 
stevige of ritmische massage wenst alsmede de wijze waarop u uw 
energiestroom in balans wilt brengen. Het ontspannen van lichaam en 
geest, uw energiedoorstroming en het zelfgenezend vermogen is nu 
mogelijk. Uw helende werking heeft u nu in eigen hand.

Aromatherapie Colossus™ besturingssysteem

Premium*****
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Deel de unieke ervaring met de meest exclusieve 

spa leverbaar Deze 5 persoons spa beschikt over het 

ongelooflijk aantal van 98 jets en behoort met z’n vele 

standaard extra’s tot de absolute top in het spasegment. 

Tevens heeft de spa nog enkele spannende opties zoals 

een programmeerbaar Pulsar™ massagesysteem. 

Een verlichte MagmaJet™ combineert licht en kracht 

tot een echte supermassage. Met het geintegreerde 5 

speaker AquaSOUL™ entertainment systeem heeft u 

een Bluetooth verbinding naar uw mobiele telefoon 

en mediaspeler. De EveRest spa maakt furore door haar 

baanbrekende ontwerp en toegepaste filosofie rondom 

de Hydro (Swim)jets.

Jets zijn meervoudig te positioneren en in te stellen, 

waterstromen zijn instelbaar en te mengen met lucht 

voor een diepe ontspanning en weldadig effect. 

Deze ambiance van technologie en onthaasting voldoet 

aan de hoogst gestelde eisen en verwachtingen! 

Premium***** EveRest

AquaSOUL™ muzieksysteem
Wij stellen het Wellis AquaSOUL™ waterdicht muzieksysteem 
aan u voor. Het revolutinaire AquaSOUL™ muzieksysteem 
maakt gebruik van een state of the art Amerikaanse fabrikaat. 
Geen geknoei meer met CD’s, MP3-spelers of andere USB-
apparaten. Het Wellis AquaSOUL™ systeem maakt gebruik 
van Bluetooth technologie, uw favoriete muziek speelt u 
direct vanaf uw iPad® of iPhone® of uw android telefoon via 
een Bluetooth verbinding.

Het systeem bestaat uit:
•	 Een	vier	kanaals,	120	W	RMS	Bluetooth	draadloze	

audioversterker (met RCA-ingang)
•	 1	waterdicht	display
•	 1	compacte	subwoofer	
•	 2	popup	sprekers
•	 2	waterdichte	tweeters

Verlichte waterval Verlichte  waterfonteinen

Verlichte hoofdsteuntjes
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EveRest
Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1560 l

Nettogewicht ~ 410 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3 × 20A (3 × 230V/50Hz)

Aantal jets 98

Luchtjets 10

LED verlichte waterval 1

LED verlichte waterfonteinen 2

LED verlichte hoofdsteuntjes 5

Verlichte MagmaJet™ 1

Ingebouwde verlichte handgrepen 2

Hydromassage pomp 2 × 3 HP twee snelheden (230V/50Hz)
2 × 2 HP één snelheid (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 0,1 kW

Filtersysteem 3 antibacterieel filters (3 × 6 m²)

Cromotherapie LED kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs 

Exclusieve cromotherapie LED kleurverlichting 12 × 1 (LED) 

Aromatherapie 1

UV-C water desinfectiesysteem 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 6

Balboa Colossus besturingssysteem 1 

Instelbare waterstroomverdeler 2

WPC composiet spaframe 1

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1

Spatrap 1

Premium*****

Opties:
I.S.I.S. automatisch 

waterbehandelingssysteem

O-flow™ afstandsbediening

Spaleuning

Spa paraplu

Draaitafel

Complete uitvoering:
iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie 

voor de iPhone®

AquaSOUL™ muzieksysteem (5 speakers)

Pulsar™ massagesysteem: 

ten behoeve van de ligplaats

Xtreme™ spa afdekking

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

UV-C water 
desinfector

Meerpunts 
kleurentherapie 
lintverlichting

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

WPC frame

Aromatherapie

PowerLED™
verlichting

MagmaJet™ 

PULSAR™
massagesysteem

AquaSoul™
muzieksysteem 

Opties

Afmetingen: 2360 x 2360 x 970 mm

Complete uitvoering:
iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie 
voor de iPhone®
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RobinsonPremium*****
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Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen/Zitplaatsen 1 persoon/5 personen

Watervolume 1450 l

Nettogewicht ~ 390 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x20A (400V) optimaal
1 fase, 1x32A (230V) minimaal

Aantal jets 76

Luchtjets 12

Verlichte waterval jets 2

Hydromassage pomp 3 × 3 HP twee snelheden (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1 (0,1 kW)

Instelbare waterstroomverdeler 1

Aromatherapie 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Multi-point kleurentherapie lintverlichting 16 × 1 (LED)

Verlichte glashouders 3

Filtersysteem 1 set (2 stuks)

UV-C water desinfector 1

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 5

Balboa Colossus besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

WPC composiet spaframe 1 set

Spa afdekking 1

Opties:  WiPod Multimedia Speler, I.S.I.S. automatisch waterbehandelingssysteem, 
 O-flow™ afstandsbediening, Extra verwarmingselement
 Spatrap, Spa beschermhoes, Xtreme™ spa winterafdekking, 
 NEw iPhone® application, PULSAR™ massagesysteem

Robinson
De Robinson spa zet een nieuwe trend in het spa topsegment. Dankzij het 
onovertroffen comfort staat de Robinson synoniem voor het beste op het 
gebied van wellness.
Met haar Wellis Hydro-ergo® massagezitplaatsen en 3 krachtige jetpompen 
wordt een uitzonderlijke hydromassage verzekerd voor een ultieme 
ontspanningsbeleving voor 6 personen. Inbegrepen in de standaarduitvoering 
is een exclusief sfeerverlichtingssysteem, verlichte glashouders, regelbare 
waterjets, waterval en eersteklas luxueuze hoofdkussens met verlichting.

Afmetingen 2300 x 2300 x 970 mm

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

UV-C water 
desinfector

Multi-point 
kleurentherapie

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

WPC spaframe

Aromatherapie

Optie: 
iPhone® app: afstandbedieningsapplicatie 
voor de iPhone®
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BahamaComfortline
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Bahama

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 1 persoon

Zitplaatsen 5 personen

Watervolume 1450 l

Nettogewicht ~ 350 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (400V) optimaal
1 fase, 1x32A (230V) minimaal

Aantal jets 66

Luchtjets 12

Hydromassage pomp 1 × 3 HP (230V/50Hz)
2 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set (2 stuks)

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 5

Balboa wls-xe besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  WiPod multimedia speler 
 I.S.I.S. automatisch waterbehandelingssysteem, aromatherapie
 Exclusieve multi-point kleurentherapie, Pulsar™ massagesysteem
 WPC composiet spaframe, UV-C water desinfectiesysteem
 Extra verwarmingselement, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening

 

Afmetingen: 2300 x 2300 x 920 mm

Standaard uitvoering

De Wellis Bahama is een heerlijk ruime familiespa, volmaakt met onvergelijkbare 

en originele details, een hoog afwerkingsniveau met een eigentijdse vormgeving. 

Bahama combineert beenruimte met een buitengewone hydromassage en dit 

allemaal voor een zeer aantrekkelijke prijs. 

De 3 krachtige jetpompen bieden meer dan voldoende kracht om 6 personen 

tegelijkertijd middels 66 hydrotherapie- en luchtjets en 99 massagepunten te 

bedienen. 

Luchtblower
(verwarmd)

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie
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GreenlandComfortline
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GreenlandAfmetingen: 2180	x	2180	x	810	mm

Wellis Greenland is een opvallend strak en ergonomisch gevormde spa voor 

5 personen. 

Een kwalitatief hoogstaande spa uitgerust met een geavanceerd water-

behandelingssysteem. Laat uw vermoeide rug verwennen door de 3 krachtige 

jetpompen met massagestralen van de Verso therapeutisch gevormde zit- en 

ligplaatsen. 

Greenland is een schitterend innovatief product met oog voor detail.

Het filtersysteem van de Greenland spa is uitgevoerd met dubbele filters. 

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1390 l

Nettogewicht ~ 300 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (400V) optimaal
1 fase, 1x32A (230V) minimaal

Aantal jets 70

Luchtsjets 10

Hydromassage pomp 2 × 3 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 2 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 2 verzonken filters

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-x besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  WiPod multimedia speler 
 I.S.I.S. automatische waterbehandeling, aromatherapie
 Exclusieve meerpunts kleurentherapie lintverlichting
 WPC composiet spaframe, UV-C water desinfectiesysteem
 Extra verwarmingselement, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening, Pulsar™ massagesysteem

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie
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BorneoComfortline
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Borneo

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1300 l

Nettogewicht ~ 300 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (400V) optimaal
1 fase, 1x25A (230V) minimaal

Aantal jets 55

Luchtjets 10

Hydromassage pomp 2 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set (2 stuks)

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-x besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  WiPod multimedia speler 
 I.S.I.S. automatische waterbehandeling, aromatherapie
 Exclusieve meerpunts kleurentherapie lintverlichting
 WPC composiet spaframe, UV-C water desinfectiesysteem
 Extra verwarmingselement, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening, Pulsar™ massagesysteem

Afmetingen: 2020 x 2020 x 870 mm

Standaard uitvoering

Met de Wellis Borneo heeft u de thermen en de masseuse altijd en direct 

beschikbaar; 

een kwaliteitsproduct met relaxgarantie in eigen tuin...... Kies voor Wellis 

Borneo om zijn twee perfect gevormde luxueuze ligplaatsen van deze 

medium maat spa. Ook biedt deze spa de bijzondere Intenso massage 

zitplaats met nog twee extra zitplaatsen. 

De Borneo wordt geleverd met twee grote hydrotherapie pompen en 

chromotherapie kleurenverlichting.

Luchtblower
(verwarmd)

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie
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PalermoComfortline
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Palermo Deluxe™

De Palermo Deluxe™ is een bijzonder complete en ruime middelgrote 

spa. De twee ligplaatsen en drie zitplaatsen bieden accommodatie voor 

5 volwassenen. De spa beschikt over twee krachtige massagepompen. 

Met behulp van de instelknoppen regelt u een zachte massage of 

een intense hydromassage naar uw persoonlijke wens. Tevens 

zorgt de luchtblower voor warme lucht en biedt een verkwikkende 

massagebeleving. De warme lucht zorgt ervoor dat het spawater keurig 

op temperatuur blijft. De Palermo is standaard uitgevoerd met een 

meerpunts kleurentherapie sfeerverlichting voor volledig ontspanning. 

Zelfs uw lage energierekening is gegarandeerd dankzij onze efficiënt 

toegepaste isolatie van zijpanelen en onderzijde van de spa in 

samenwerking met de energiezuinige continu circulatiepomp. 

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1315 l

Nettogewicht ~ 350 kg  

Elektrische specificatie 3 fasen, 3x16A (230V) optimaal
1 fase, 1x25A (230V) minimaal

Aantal jets 57

Luchtjets 10

Instelbare waterstroomverdeler 1

Hydromassage pomp 2 × 3 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1 (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

16 × 1 (LED)

Aromatherapie 1 

Filtersysteem 1 verzonken filter

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-x besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

WPC composiet spaframe 1 set

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  UV-C water desinfectiesysteem, spatrap, spa beschermhoes, Pulsar™ massage 
                       systeemXtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking, O- flow™ afstands-
                       bediening.  AquaSOUL™ muzieksysteem met 2 speakers, 1 subwoofer

Afmetingen: 2180 x 2180 x 910 mm

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

Meerpunts 
kleurentherapie 
lintverlichting

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

WPC frame

Aromatherapie

ComfortLine

39

W
el

lis
 S

pa
 s

ys
te

em



Palermo Standard™

Geniet van een volledige massage ervaring in de drie massagestoelen van 

de Palermo Standard™ spa. Met haar riante ligplaats en 38 krachtige jets 

biedt de Palermo een volledige top tot teen massage. Op drie plaatsen 

zijn luchtregelaars geplaatst die garant staan voor een zachte dan wel 

krachtige instelbare massage. Ook de hydromassage kan individueel 

worden ingesteld voor zowel de zit- alsook de ligplaatsen. 

De zeer energiezuinige en geluidsarme Laing circulatiepomp spaart niet 

alleen kosten uit, maar spaart ook het milieu.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Kuipkleur Sterling Silver

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1315 l

Nettogewicht ~ 320 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V) optimaal
1 fase, 1x16A (230V) minimaal

Aantal jets 37

Instelbare waterstroomverdeler 1

Hydromassage pomp 2 × 2 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1 (0,1 kW)

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set (lichtgrijs)

Frame materiaal Geïmpregneerd hout

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  Spatrap
 Spa beschermhoes 
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™  afstandsbediening

Afmetingen: 2180 x 2180 x 910 mm

Standaard uitvoering
Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

BasicLine
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Palermo Basic™

Het nieuwste model Palermo Basic™ is een modern vormgegeven en 
ruime spa. Met haar ergonomisch gevormde zit- en ligplaatsen biedt zij 
comfort die aan de nieuwe generatie spas mogen worden gesteld.  De 
Palermo Basic is met haar ruime afmetingen een zeer scherp geprijsde 
spa en biedt met 30 krachtige jets een volledige massage van top tot 
teen. Alle benodigde instelmogelijkheden voor een optimale massage 
zijn aanwezig. Zo biedt de Palermo Basic™ een drietal luchtmassage 
instelmogelijkheden voor een zachte of juist krachtige massage. 
Uiteraard kan de hydromassage van Palermo Standard™ naar individuele 
behoefte worden ingesteld.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm),

Kuipkleur Sterling Silver

Ligplaatsen 2 personen

Zitplaatsen 3 personen

Watervolume 1315 l

Nettogewicht ~ 300 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V) optimaal
1 fase, 1x16A (230V) minimaal

Aantal jets 30

Instelbare waterstroomverdeler 1

Hydromassage pomp 1 × 3 HP twee snelheden (230V/50Hz)

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set (lichtgrijs)

Frame materiaal Geïmpregneerd hout

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  Spatrap
 Spa beschermhoes 
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening

Afmetingen: 2180 x 2180 x 910 mm

Standaard uitvoering

BasicLine
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SamoaComfortLine
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Samoa
De Wellis Samoa past perfect in een kleine ruimte en kan ook door vele deur- 

openingen! 

Deze spa mag er dan misschien compact uitzien, maar het hydromassagesysteem 

met intensiteitsinstelling vormt de grote concurrent van vele spas met 2 pompen, 

maar tegen veel lagere kosten. 

Chromotherapie verlichting, een ligbed, 2 zitplaatsen en een ingebouwde trap 

maakt van deze spa een verdiende winnaar. 

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 1 persoon

Zitplaatsen 4 personen

Watervolume 900 l

Nettogewicht ~ 280 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V) optimaal
1 fase, 1x16A (230V) minimaal

Aantal jets 47

Luchtjets 8

Hydromassage pomp 1 × 3 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Instelbare waterstroomverdeler 1

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set (2 stuks)

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  WiPod multimedia speler
 I.S.I.S. automatische waterbehandeling
 Exclusieve meerpunts kleurentherapie lintverlichting
 WPC composiet spaframe, UV-C water desinfectiesysteem
 Extra verwarmingselement, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening, Pulsar™ massagesysteem
 

 

Afmetingen: 2000 x 1900 x 850 mm

Standaard uitvoering

Luchtblower
(verwarmd)

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie
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IbizaComfortLine

44

W
el

lis
 S

pa
 s

ys
te

em



Ibiza

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Ligplaatsen 1 persoon

Zitplaatsen 2 personen

Watervolume 700 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V) optimaal
1 fase, 1x16A (230V) minimaal

Aantal jets 36

Luchtjets 8

Hydromassage pomp 1 × 3 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 1 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Instelbare waterstroomverdeler 1

Ozongenerator 1 

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 set (2 stuks)

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

¾” waterafvoer 1

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set 

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties:  I.S.I.S. automatische waterbehandeling
 Exclusieve meerpunts kleurentherapie lintverlichting
 WPC composiet spaframe, UV-C water desinfectiesysteem
 Extra verwarmingselement, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening, Pulsar™ massagesysteem

Afmetingen: 2000 x 1500 x 850 mm

Standaard uitvoering

Voor de kleinere gezinssamenstelling voor op terras of balkon zal de Wellis Ibiza 

perfect voldoen aan uw wensen van een spa en is geschikt tot 3 personen. 

Met ons eigen hydromassagesysteem, 28 hydromassage en 8 luchtjets, 

chromotherapie verlichting, 3 hoofdkussens, een ligbed en 2 zitplaatsen is dit 

een klein wonder waar alles in is verwerkt.  

Ibiza vormt de oplossing voor sport & fitness en voor medische doeleinden bij 

u thuis.

Luchtblower
(verwarmd)

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie
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ManhattanComfortLine Afmetingen: 2130 x 1600 x 750 mm

Deluxe uitvoering
Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Isolatie Styrofoam isolatie (3 cm) is geëxtrudeerd 
polystyreen hardschuim, aangebracht 
op de onderzijde en ook rondom de 
binnenzijde van het kabinet

Ligplaatsen/ zitplaatsen 1 persoon/ 2 personen

Watervolume 660 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V)

Aantal jets 36

Luchtjets 6

Hydromassage pomp 2 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 0,3 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Aromatherapie 1

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

10 × 1 (LED)

Verlichte glashouder 1

Filtersysteem 1 verzonken filter

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 3

¾” waterafvoer 1

Balboa wls-x besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set

WPC composiet spaframe 1 set

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties: UV-C water desinfectiesysteem, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking, O-flow™ afstandsbediening
 AquaSOUL™ muzieksysteem met 2 speakers, 1 subwoofer46
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Manhattan Deluxe™Afmetingen: 2130 x 1600 x 750 mm

Deluxe uitvoering

The Manhattan Deluxe™ is de meest aanbevolen uitvoering van deze fantastische 

compacte spaserie. Met 36 jets en twee 2HP massagepompen levert het 

grote prestaties. Aromatherapie, meerpunts kleurentherapie verlichting, een 

verwarmde lucht blower zijn standaard opties die veelal in veel duurdere spas 

als meerprijs worden aangeboden. 

Wij geloven dat de Manhattan Deluxe™ in feite de beste prijs-prestatie-

verhouding biedt van vergelijkbare spas in de markt. De hoogte van 75 cm 

is speciaal ontworpen voor de meest gangbare deuropening. Ook degenen 

met een wat kleinere tuin kunnen nu genieten van een “grote spa” met kleine 

afmetingen.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Isolatie Styrofoam isolatie (3 cm) is geëxtrudeerd 
polystyreen hardschuim, aangebracht 
op de onderzijde en ook rondom de 
binnenzijde van het kabinet

Ligplaatsen/ zitplaatsen 1 persoon/ 2 personen

Watervolume 660 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x25A (230V)

Aantal jets 36

Luchtjets 6

Hydromassage pomp 2 × 2 HP (230V/50Hz)

Luchtblower (verwarmd) 1 × 0,3 HP (230V/50Hz)

Energiezuinige Laing circulatiepomp 1  (0,1 kW)

Ozongenerator 1 

Aromatherapie 1

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Exclusieve meerpunts kleurentherapie 
lintverlichting

10 × 1 (LED)

Verlichte glashouder 1

Filtersysteem 1 verzonken filter

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 3

¾” waterafvoer 1

Balboa wls-x besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set

WPC composiet spaframe 1 set

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties: UV-C water desinfectiesysteem, spatrap, spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking, O-flow™ afstandsbediening
 AquaSOUL™ muzieksysteem met 2 speakers, 1 subwoofer

Meerpunts 
kleurentherapie 
lintverlichting

Standaard

Energiezuinige
watercirculatie

WPC frame

Aromatherapie

ComfortLine
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Manhattan Standard™Afmetingen: 2130 x 1600 x 750 mm

Standaard uitvoering

The Manhattan Standard ™ spa is gemaakt van antibacteriële, UV bestendig acryl 

voor buitengebruik. Op de onderzijde van de kuip is een 30 mm thermische 

isolerende laag aangebracht. De Manhattan Standard™ spa past gemakkelijk 

door een deuropening (75cm) en kan dus eenvoudig worden geplaatst zowel 

binnenshuis alsook op een terras, balkon of in een kleinere tuin. 

Opvallend detail, alle zetels beschikken over een diepe zit. De spa biedt de 

kwaliteit die u van Wellis kunt verwachten. The Manhattan Standard ™ spa is een 

levenslang geschenk voor lichaam en geest, een investering in uw gezondheid! 

Manhattan Standard™– met dikkere isolatie voor buitenshuis, 

UV-bestendig acrylkuip geschikt voor alle weersomstandigheden.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6,3 mm)

Kuipkleur Sterling Silver

Isolatie Styrofoam isolatie (3cm) is geëxtrudeerd 
polystyreen hardschuim, aangebracht 
op de onderzijde en ook  rondom de 
binnenzijde van het kabinet

Ligplaatsen 1 persoon

Zitplaatsen 2 personen

Watervolume 660 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x16A (230V)

Aantal jets 20

Hydromassage pomp 1 × 3 HP twee snelheden (230V/50Hz)

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 verzonken filter

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set (lichtgrijs)

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking 1

Opties: Spatrap 
 Spa beschermhoes
 Xtreme™ (extra isolerende) spa winterafdekking
 O-flow™ afstandsbediening

BasicLine
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Manhattan Indoor™Afmetingen: 2130 x 1600 x 750 mm

Binnenshuis uitvoering
U kunt nu genieten van de geneugten van een spa in uw badkamer.

De Manhattan Indoor™ staat voor betaalbaarheid en duurzaamheid zonder 

compromissen. Innovatieve ontwikkelingen, nieuwe grondstoffen en een 

modern productieproces zorgen voor een zeer scherp geprijsde spa. 

De Manhattan Standard™ spa past gemakkelijk door een deuropening van 75 

cm. De twee snelheden 3 HP hydromassagepomp geeft een intensieve en 

krachtige massage voor zowel de lig- als de zitplaatsen en verbruikt weinig 

energie. Het innovatieve ontwerp van de Manhattan Indoor™ heeft geresulteerd 

in een zeer betaalbaar ontwerp. 

Manhattan Indoor™ biedt dezelfde specificaties en functies als de 

Manhattan Standaard™, maar is scherper geprijsd door toepassing van 

meer betaalbare materialen, geschikt voor binnen.

Kuipmateriaal PU versterkt acryl (6 mm)

Kuipkleur Snow White

Isolatie Warmtereflecterende isolatiefolie 
aangebracht op zowel de onderzijde alsook 
de volledige zijkanten rondom

Ligplaatsen 1 persoon

Zitplaatsen 2 personen

Watervolume 660 l

Nettogewicht ~ 250 kg  

Elektrische specificatie 1 fase, 1x16A (230V)

Aantal jets 20

Hydromassage pomp 1 × 3 HP twee snelheden (230V/50Hz)

Chromotherapie kleurverlichting 1 lamp met 55 LEDs

Filtersysteem 1 verzonken filter

Verwarmingselement 1 (3kW/230V/50Hz)

Luchtmassage regelaars 3

Balboa wls-s besturingssysteem 1 

Onderhoudsvrije kunststof omkasting 1 set (lichtgrijs)

Hoofdsteunen 3

Spa afdekking Afdekfolie

Opties: Spatrap 
 Spa beschermhoes
 O-flow™ afstandsbediening

BasicLine
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Accessoires
Het wellis Research & Development Program introduceert innovatieve producten met een inspirerend karakter en een duidelijk praktische relevantie. Bij wellis zijn 
we voortdurend op zoek naar noviteiten en meerwaarde om onze klanten meer dan waar voor hun geld te kunnen geven in ons streven naar de best mogelijke 
hydrotherapie ervaring. U kunt een keuze maken uit ons aanbod van extra opties om uw eigen spa uw eigen unieke uitstraling te geven.

Wipod multimedia speler
Het Wellis SpaSound audiosysteem is een stereosysteem  
speciaal voor spas ontwikkeld. 

Het bestaat uit :
• Multimedia speler MP3 tuner met bluetooth applicatie

• Gasgedempte pop-up luidsprekers 

• Geïntegreerd bassysteem met subwoofer

Exclusieve kleurentherapie 
sfeerverlichting
De exclusieve Wellis kleurentherapie LED 
lintverlichting is een sfeerverlichting die 
afhankelijk van het spamodel, tussen de 12 en 
20 LEDs bevat. 

NIEUWE Spa App
Een spa applicatie voor uw Smart Phone, iPhone®, 
iPod touch® of iPad®. 

Bedien uw spa op afstand middels deze App en 
stel de temperatuur, verwarming, verlichting en 
pompen in met slechts één druk op de knop. 

Aromatherapie
Aromatische therapiegeuren zijn een weldaad voor geest en 
lichaam. Met een10-tal verfrissende geuren naar keuze geniet 
u van onze etherische oliën, geurstoffen en aroma’s voor uw 
aromatherapie. Uw spabeleving ervaart u als een vakantie bij u 
thuis.

O-flow™ afstandsbediening
De O-flow™ afstandsbediening is een waterdichte universele 
afstandsbediening voor uw spa. De drijvende afstandsbediening 
heeft een ergonomische greep & voelbaar toetsenbord.
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Spa afdekking en coverlift
Een goede kwaliteit is essentieel voor een spa afdekking (cover). Een goed 
afsluitende spacover bespaart substantieel energie en houdt uw spa perfect 
op temperatuur. Onze covers zijn in de kleuren bruin en grijs leverbaar en 
passen naadloos bij uw Wellis spa. De spacovers zijn opklapbaar en voorzien 
van afschot, waardoor er geen water op blijft staan. Voor een langer en 
probleemloos gebruik van uw spacover zijn coverlifters leverbaar. Ideaal 
indien u alleen gebruik maakt van uw spa. Een coverlifter draagt ook bij tot 
het beschermen tegen eventuele schade. 

Xtreme™ (extra isolerende) 
spa winterafdekking
De Xtreme™ spa winterafdekking voegt meer 
isolatiewaarde toe aan de spa in omstandighe-
den van extreme sneeuw en koude. Spa win-
terafdekkingen bevatten ongeveer 5 cm extra 
isolatie boven de standaard spa afdekkingen. 

Wellis fabriceert spa afdekkingen voor elke 
soort spa, vorm en grootte en in meerdere 
kleuren. 
Neem hiervoor desgewenst contact op met onze fabriek.

Spatrap
Maakt uw spa makkelijk en veilig toegankelijk. 
Verkrijgbaar in de kleuren van de spaomkasting.

Extra verwarming (4kW) 
Een extra verwarmingselement is beschikbaar voor koudere winterklimaten. 
Dit verdubbelt effectief de verwarmingscapaciteit om zo de watertempera-
turen te behouden in uitzonderlijk koude omgeving.

geluidsarme warme lucht-
blower
De blower is van Duitse makelij, geruisloos en pro-
duceert verwarmde lucht. Wij zijn erin geslaagd om 
het geluidsniveau van de blowers voor onze spas te 
verlagen tot onder de 60dB.

Wellis spa beschermhoes
De geïsoleerde spa beschermhoes  biedt een uitstekende bescherming tij-
dens transport. Veelal wordt de hoes aangeschaft als bescherming tegen 
strenge winters en/of vakantieperioden. De spahoes beschermt de spa en 
spacover.
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De foto’s in de catalogus zijn illustraties, wij behouden ons het recht voor om wijzigingen zonder opgaaf van redenen door te voeren. 
Wellis LTD  25-06-2013

WELLNESS 
B I J  U W  T H U I S

Disclaimer
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ten opzichte 
van derden worden ontleend. Wellis streeft een zo nauwkeurig mogelijke 
informatiebrochure	na,	maar	door	externe	 factoren	zou	het	mogelijk	
kunnen zijn dat er fouten zijn ontstaan in de informatie.

Geen aansprakelijkheid
Bij defecten, foutieve aanvragen of anderszins, voortkomend uit het 
gebruik van deze brochure, aanvaart Wellis geen aansprakelijkheid. 
Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Copyrights
Het is niet toegestaan informatie, tekst en/of afbeeldingen te gebruiken 
of te vermenigvuldigen zonder daartoe voorafgaand schriftelijke 
toestemming van Wellis te hebben gekregen. Wellis beschikt over alle 
rechten inzake tekst en afbeeldingen die in deze brochure zijn gebruikt.


