
E-pLUS™ TRĂIȚI EXPERIENȚA UNICĂ A MASAJULUI!  

Sistemul de masaj Wellis E-PLUS™ asigură o adevărată relaxare în timpul băii. Aveți posibilitatea de a regla 
cu ușurință funcțiile hidromasajului, de a alege cromoterapia care se aseamănă cu starea dumneavoastră de 
spirit sau vă puteți bucura de beneficiile culorilor diferite. Sistemul de uscare usucă întregul sistem de 
conducte, prevenind astfel dezvoltarea bacteriilor și a algelor în sistem.

•	computer touch-screen	

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj
cu panou de control digital	 

•	aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură	

•	 afișaj LCD (computer)

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

cu panou de control digital

•	 aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	generator de  ozon

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură

hyDRO™
ECHIPAMENT: 
•	sistem de hidromasaj cu acționare pneumatică	
• aerator

hyDROAiR™
ECHIPAMENT:
•	sistem de hidromasaj și aeromasaj cu acționare pneumatică
•	aerator

E-DRiVE™ TOUCh  UȘOR DE MANEVRAT, UȘOR DE UTILIZAT, UȘOR DE ÎNDRĂGIT! 
Sistemele de masaj din căzile Wellis E-DRIVE™ au fost concepute în așa fel, încât operarea funcțiilor se poate 

realiza cu ușurință. Trebuie doar să vă așezați confortabil în cadă și să selectați funcțiile care vă ajută să vă 

relaxați. Generatoarele de ozon funcționează împreună cu sistemul de curățare a apei, pentru a asigura apa 

cea mai curată pentru a savura o baie în cadă sau minipiscină. Echipamentul opțional constă în montarea 

sistemului pentru menținerea temperaturii apei, cu ajutorul căreia nu trebuie să reumpleți constant cada cu 

apă caldă, totodată economisiți o cantitate semnificativă de apă și bani.

Alegeți sistemul propriu de masaj pentru cada cu hidromasaj! La 
proiectarea sistemelor de masaj Wellis ne-am străduit să vă asigurăm o 
gamă largă de produse, de la cele mai simple, până la cele mai moderne și 
inovative sisteme de hidromasaj. Scopul nostru este de a vă ajuta să 
selectați sistemul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră, care oferă 
confortul vieții de zi cu zi.

Sistemul de masaj ales poate fi montat în orice model de cadă sau 
minipiscină, trebuie doar să vă decideți care este sistemul cel mai adecvat 
pentru obținerea unei experiențe inedite de wellness în căminul 
dumneavoastră.

Opțiuni: cromoterapie exclusivă-12 buc LED montate pe marginea căzii

Opțiuni: menținerea temperaturii apei, cromoterapie exclusivă- 12 buc LED montate pe marginea căzii

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

cu panou de control digital

•	aerator

•	senzor nivel apă

•	cromoterapie

•	 generator de ozon

•	blocare tastatură	

•	menținerea temperaturii apei

•	sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player 

• cromoterapie exclusivă: 12 buc LED
montate pe marginea căzii	
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•	TV LCD 7" cu telecomandă

E-MAX™ TOUCh DESCOPERIȚI DETALIILE UNEI BĂI PERFECTE!

Sistemele de masaj Wellis E-MAX™ au scopul de a servi clienților o experiență relaxantă. 

Efectele cromoterapiei pot fi simțite cel mai intensiv în aceste modele, deoarece 12 bucăți 

de LED-uri sunt montate pe laterala interioră căzii. Porniți radioul sau conectați CD player-ul 

preferat și porniți masajul pentru a vă destinde.

TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI: ÎN CADA 
DUMNEAVOASTRĂ!

Sistemele de masaj Wellis E-MULTIMEDIA™ conțin toate dotările tuturor sistemelor inferioare, combinând 
toate beneficile lor. Generatorul de ozon purifică apa, cromoterapia asigură buna dispoziție, sistemele de 
hidromasaj și aeromasaj revigorează corpul dumnevoastră. Iubitorii de lux au ocazia de a viziona filmul lor 
preferat în cadă, deoarece acest sistem are și un TV LCD.

SISTEME DE MASAJ WELLIS

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE PNEUMATICĂ

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE ELECTRONICĂ

CĂZI DIN ACRIL

E-MULTiMEDiA™ TOUCh

107

USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

OZON

USCARE CULOARE

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI



E-pLUS™ TRĂIȚI EXPERIENȚA UNICĂ A MASAJULUI!   

Sistemul de masaj Wellis E-PLUS™ asigură o adevărată relaxare în timpul băii. Aveți posibilitatea de a regla 
cu ușurință funcțiile hidromasajului, de a alege cromoterapia care se aseamănă cu starea dumneavoastră de 
spirit sau vă puteți bucura de beneficiile culorilor diferite. Sistemul de uscare usucă întregul sistem de 
conducte, prevenind astfel dezvoltarea bacteriilor și a algelor în sistem.

•	computer touch-screen	

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj
cu panou de control digital	 

•	aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură	

•	 afișaj LCD (computer)

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

cu panou de control digital

•	 aerator	

•	cromoterapie

•	sistem de uscare

•	generator de  ozon

•	senzor nivel apă

•	blocare tastatură

hyDRO™
ECHIPAMENT: 
•	sistem de hidromasaj cu acționare pneumatică	
• aerator

hyDROAiR™
ECHIPAMENT:
•	sistem de hidromasaj și aeromasaj cu acționare pneumatică
•	aerator

E-DRiVE™ TOUCh  UȘOR DE MANEVRAT, UȘOR DE UTILIZAT, UȘOR DE ÎNDRĂGIT! 
Sistemele de masaj din căzile Wellis E-DRIVE™ au fost concepute în așa fel, încât operarea funcțiilor se poate 

realiza cu ușurință. Trebuie doar să vă așezați confortabil în cadă și să selectați funcțiile care vă ajută să vă 

relaxați. Generatoarele de ozon funcționează împreună cu sistemul de curățare a apei, pentru a asigura apa 

cea mai curată pentru a savura o baie în cadă sau minipiscină. Echipamentul opțional constă în montarea 

sistemului pentru menținerea temperaturii apei, cu ajutorul căreia nu trebuie să reumpleți constant cada cu 

apă caldă, totodată economisiți o cantitate semnificativă de apă și bani.

Alegeți sistemul propriu de masaj pentru cada cu hidromasaj! La 
proiectarea sistemelor de masaj Wellis ne-am străduit să vă asigurăm o 
gamă largă de produse, de la cele mai simple, până la cele mai moderne și 
inovative sisteme de hidromasaj. Scopul nostru este de a vă ajuta să 
selectați sistemul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră, care oferă 
confortul vieții de zi cu zi.

Sistemul de masaj ales poate fi montat în orice model de cadă sau 
minipiscină, trebuie doar să vă decideți care este sistemul cel mai adecvat 
pentru obținerea unei experiențe inedite de wellness în căminul 
dumneavoastră.

Opțiuni: cromoterapie exclusivă-12 buc LED montate pe marginea căzii

Opțiuni: menținerea temperaturii apei, cromoterapie exclusivă- 12 buc LED montate pe marginea căzii

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital

•	aerator

•	senzor nivel apă

•	cromoterapie

•	 generator de ozon

•	blocare tastatură	

•	menținerea temperaturii apei

•	sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player 

• cromoterapie exclusivă: 12 buc LED
montate pe marginea căzii	

•	afișaj digital LCD

•	sistem de hidromasaj și aeromasaj

 cu panou de control digital 

•	aerator

•	cromoterapie

• senzor nivel apă

•	generator de ozon

• blocare tastatură	

• menținerea temperaturii apei

• sistem de uscare

• radio FM și posibilitatea de a conecta
CD player

•	cromoterapie exclusivă: 12 buc LED

montate pe marginea căzii

•	TV LCD 7" cu telecomandă

E-MAX™ TOUCh DESCOPERIȚI DETALIILE UNEI BĂI PERFECTE!  

Sistemele de masaj Wellis E-MAX™ au scopul de a servi clienților o experiență relaxantă. 

Efectele cromoterapiei pot fi simțite cel mai intensiv în aceste modele, deoarece 12 bucăți 

de LED-uri sunt montate pe laterala interioră căzii. Porniți radioul sau conectați CD player-ul 

preferat și porniți masajul pentru a vă destinde.

TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI: ÎN CADA 
DUMNEAVOASTRĂ!

Sistemele de masaj Wellis E-MULTIMEDIA™ conțin toate dotările tuturor sistemelor inferioare, combinând 
toate beneficile lor. Generatorul de ozon purifică apa, cromoterapia asigură buna dispoziție, sistemele de 
hidromasaj și aeromasaj revigorează corpul dumnevoastră. Iubitorii de lux au ocazia de a viziona filmul lor 
preferat în cadă, deoarece acest sistem are și un TV LCD.

SISTEME DE MASAJ WELLIS

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE PNEUMATICĂ

SISTEME DE MASAJ CU ACȚIONARE ELECTRONICĂ

E-MULTiMEDiA™ TOUCh 

106

USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

CULOARE 
EXCLUSIVĂ OZON

USCARE CULOARE

OZON

USCARE CULOARE

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI

MENȚINEREA 
TEMPERATURII 

APEI




