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TAVĂ WELLIS SPAZIANO 
Tavă la îndemână pe care puteți pune mâncare,
băutură, cărți, pahare, ochelari etc.
Bară din oțel inoxidabil.

SCARĂ DE INTRARE 
WELLISTEP
Plastic rezistent la razele UV, suprafață din cauciuc 
anti-alunecare.
Dimensiuni: 900x610x400 mm.

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

WELLIS TOWELBAR
Accesoriu la îndemână, pe care puteți stoca rufe sau prosoape.

BALUSTRADĂ WELLIS SPA 
GRIP
Construită din inox, permite o intrare și ieșire de 
siguranță. Anti-alunecare, mâner întărit cu spumă 
neagră.

WELLIS SPA UMBRELLA
Înălțime: 260 cm.
Diametru umbrelă: 275 cm.
Manivelă pentru deschidere și închidere.
Înălțime reglabilă prin apăsarea unui buton.

SCARĂ DE INTRARE
Accesul ușor din și în minipiscină este garantat cu 
ajutorul acestor trepte.

SPA WAND
Tehnologia WELLIS SPA WAND rezolvă 
problema depunerilor de pe fundul apei. 
Curățarea se face fără să goliți apa din piscină, 
costul întreținerii piscinei scăzând astfel major.
Nu necesită racorduri speciale sau curent 
electric. Produsul constă într-un cap special de 
curățare pentru fundul piscinei și a treptelor 
interioare și un cap de curățare multifuncțional 
pentru a curăța suprafața apei.

BALUSTRADĂ
Această balustradă fixată la 
sol facilitează intrarea și 
ieșirea din piscină.

MINIPISCINE WELLIS
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