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IZOLARE, STRUCTURĂ

O izolație corespunzătoare este extrem de importantă pentru căzile 
încălzite, pentru a reduce costurile. Tripla izolație a minipiscinelor Wellis 
utilizează toată energia primită de la pompe și încălzitor, în timp ce 
respinge aerul rece din exterior. Bariera termică colectează căldura 
degajată de sistem. Această energie gratuită este transferată în tuburile 
de apă și în sistemul de preîncălzire. Datorită sistemului modern de 
management al energiei, minipiscinele Wellis sunt deosebit de 
economice, reduc mult costurile de electricitate, comparativ
cu tehnologia suflării cu spumă. Mulți producători de minipiscine încă 
folosesc izolație prin suflare cu spumă, în timp ce alții montează 
echipamentul în afara minipiscinei, dedesubtul treptelor. Ambele metode 
sunt învechite, totodată scumpe și dăunătoare mediului.
Carcasa cu sistem de bariere reflexive dezvoltat de Wellis este completat
de un capac termoizolant construit ca să crească eficiență termică pe o
durată mai lungă.
Ei bine, tripla izolație a minipiscinelor Wellis oferă o soluție completă 
pentru această situație. În interiorul piscinei podeaua și panourile frontale 
sunt acoperite de un strat izolator gros de folie, ce conține căldură 
reflectorizantă, iar coaja minipiscinei este acoperită cu spumă 
poliuretanică de 1 cm grosime în mai multe straturi. Spuma poliuretanică 
este cunoscută pentru proprietățiile bune de izolare termică. Căldura din 
pompele de încălzire este reflectată de folie, în timp ce capacul piscinei și 
apa sunt încălzite.

Această izolație unică și de înaltă calitate a tuturor tipurilor de 
minipiscine Wellis are o eficiență energetică foarte bună, care salvează o 
mulțime de bani, în plus piscina este operată într-un mod ecologic.

INOVAȚIE NOUĂ!
Izolare polyfoam cu folie de 2 cm 
grosime, în jurul pisicinei și pe podea. 

STRUCTURĂ WPC
Pentru ca minipiscina ta să fie durabilă! Mixtura specială de 
lemn masiv și plastic asigură o stabilitate excepțională și 
durată de viață îndelungată. Gândiți-vă ca la o investiție pe 
termen lung - o meritați!

MINIPISCINE WELLIS

BENEFICIILE IZOLĂRII POLYFOAM
•	 Nu este alergen
•	 Este rezistent la mucegai
•	 Nu există riscul de condensare
•	 Nici o infecție bacteriană
•	 Curat, substanță fără miros, nu există nici o evaporare
•	 Flexibil, ușor
•	 Economisire de energie, izolare de căldură și izolare fonică excelentă
•	 Tehnologie fără freon

SPUMĂ SPUMĂ
SPUMĂ

SPUMĂ

Datorită triplei izolații a minipiscinelor Wellis căldura eliberată de stratul izolator de 
folie se reflectează în interiorul pisciniei,  încălzind coaja piscinei și apa. 

Mulți producători de minipiscine încă folosesc izolație prin suflare cu spumă, în 
timp ce alții montează echipamentul în afara minipiscinei, dedesubtul treptelor. 
Ambele metode sunt învechite, totodată scumpe și dăunătoare mediului. Astfel 
service-ul piscinei este mult mai elaborat, deoarece spuma trebuie eliminată.

La testarea termică a minipiscinei Wellis, s-au obținut rezultate excelente. 
Temperatura apei este de 35°C, învelișul exterior și capacul termoizolant
au numai 4 °C. Temperatura exterioară este de -5 ° C.
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