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DUZE DE MASAJ WELLIS

Locurile de șezut din interiorul minipiscinelor au fost
create cu țel ergonomic pentru bunăstarea
dumneavoastră. Urmează forma corpului, ca
dumneavoastră să aveți parte de confort și relaxare în
timpul petrecut în piscină. În funcție de diferitele
cerințe ale clienților noștri, duzele au o compoziție și
aranjament variat ca toată lumea să-și poate găsi locul
ideal.

Zonă de masaj
Intenso

Zonă de masaj
Body Flow

Zonă de masaj
Relax

iNTENSO
Masajul cel mai antrenant. Este recomandat
pentru sportivii profesioniști, pentru cei care
iubesc sportul sau pentru cei care doresc să
aibă parte de un masaj perfect.

bODy FLOW
Această terapie proiectată ergonomic și duzele
atent poziționate oferă o experiență de
neegalat de masaj pentru întregul corp.

RELAX
Duzele sunt aranjate astfel încât gâtul, umerii,
spatele și coapsele au parte de un masaj
relaxant.

MINIPISCINE WELLIS
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DUZE
Zona de masaj poate fi personalizată cu ajutorul duzei
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TornadoJET™ .
Tot ce trebuie să faceți este să reglați dimensiunea razelor
jeturilor din duze, să vă lăsați pe spate și să vă relaxați.
Duzele de masaj Wellis sunt proiectate pentru a oferi o
experiență optimă de hidromasaj. Fiecare tip de duză este
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selectată atent pentru a oferi un tip particular de hidromasaj.

Duzele se deschid și se închid una câte una, astfel ne putem
concentra mai precis asupra hidromasajului și pe o anumită
parte a corpului care să fie masată.
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ZONĂ DE MASAJ VARIO PODS
Tehnologie nouă în elaborarea punctelor de masaj în interiorul
minipiscinei. Masajul adânc are efect asupra straturile profunde ale
mușchilor. Panoul de control poate fi controlat independent de sistemul
minipiscinei. Puteți opta pentru mai multe programe de masaj.

en
Duza de masaj WELLIS MagmaJET™ are capacitatea unui motor de 3 cp.
Puteți să vă culcați și să plutiți într-o stare de imponderabilitate.

