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I.S.I.S.– SISTEM UNIC DE TRATARE 
A APEI

FILTRU MICROSTOP 

Nu este nimic mai odihnitor decât mediul mângâietor dintr-o minipiscină Wellis. În special
atunci când este echipată cu cea mai sofisticată instalație de purificare a apei.
Sistemul nostru I.S.I.S. generează un flux constant de ioni puri de bromină naturală din
bromidă de sodiu (similară cu marea de sare), care furnizează o apă de calitate, cu efecte
deosebit de calmante. Niciodată nu se va termina agentul de curățare, pentru că acesta se
regenerează constant și păstrează apa curată și cristalină pentru un an întreg între
schimburile de apă.

Fără a fi nevoie de produse chimice, veți petrece mai puțin timp cu tratarea apei și mai
mult timp pentru a vă bucura de o baie în minipiscină.
Puteți comanda sistemul I.S.I.S. pentru toate minipiscinele Wellis.

Întreținerea apei este o sarcină dificilă și complexă. De cele mai multe ori în 
apa minipiscinelor sunt adăugate substanțe chimice pentru tratare. 

Sistemul de dezinfectare MICROSTOP constă dintr-un filtru și un cartuș 
dezinfectant. Toate cartușele conțin bucăți de ceramică activă  de 
dimensiunie mică. Aceste piese de ceramică sunt prelucrate cu o 
tehnologie specială (tehnologia CARDpool) din care rezultă proprietăți 
super-antiseptice, germicide:

Pe suprafețele ceramice modificate se află zone puternice de descărcare 
electrostatică, care chiar și cu o eficiență de 99,9999%, distrug 
microorganismele care au contact direct cu aceste suprafețe.

MINIPISCINE WELLIS

 NOUTATE GLOBALĂ!

INOVAȚIE ÎN DEZINFECTAREA 
MINIPISCINELOR CU HIDROMASAJ

  
 

Filtrul MICROSTOP a fost cercetat de experții francezi timp de 3 ani, testat 
timp de 2 ani, procesul de validare devenind actual și disponibil, fiind un 
filtru eficient pentru tratarea apei.

Cartuș dezinfectant Filtru Secțiune filtru 

AVANTAJELE FILTRULUI MICROSTOP

•	 SUBSTANȚELE CHIMICE DEVIN INUTILE
Substituie orice substanță chimică care este folosită pentru dezinfectarea 

apei
•	 O EXPERIANȚĂ NOUĂ ÎN TIMPUL ÎMBĂIERII

Apă curată, inodoră, prietenoasă cu pielea  (pH 5,5 și 6)

•	 ARE GRIJĂ DE SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A MEDIULUI
Ideal pentru cei care suferă de  hipersensibilitate la clor, brom și alte 
substanțe chimice 
Nu există nici o eliberare de apă contaminată, apa poate fi  refolosită 
pentru irigarea grădinii

•	 NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

•	 NU CONSUMĂ ENERGIE
•	 NU EXISTĂ NICI UN RISC DE DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI 

•	 POATE FI ÎNCORPORAT ÎN ORICE TIP DE MINIPISCINĂ

SISTEM DE TRATARE A APEI AUTOMAT 

Adăugați bromură de sodiu la apa
minipiscinei, acest pas va fi necesar
doar la prima ocazie. 

Bromura de sodiu trece
prin sistemul
minipiscinei.

Particulele de brom
dezinfectează apa
piscinei, după care se
formează din nou bromură 
de sodiu șiașa se închide 
ciclul. Bromura de sodiu 

dizolvată se
transformă în particule 
de brom
libere cu ajutorul 
electrodelor din
sistemul I.S.I.S.
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Operare independentă, eficiență constantă

Sistemul de tratare I.S.I.S. vă oferă o soluție inteligentă., simplă și economică pentru a 
menține apa curată, cristalină și ideală pentru un an întreg în intervalurile dintre 
schimburile de apă.




