
WELLNESS
U V Á S D O M AU V Á S D O M A

Hydromasážní bazény

Vířivé vany

Infrasauny



Wellis hydromasážní bazény poskytují hlubokou masáž celému vašemu tělu a akupunkturní techniky
masážních trysek napomáhají k odstranění stresu. To je důvod, proč si stále více lidí vybírá hydromasážní
bazény Wellis. S kvalitní masáží a relaxační hudbou, kterou bazén poskytuje, se hydromasáž stává
perfektním zážitkem. Hydromasážní bazény Wellis jsou vhodné pro každého, kdo si přeje v krátkém
čase osvěžit nejen tělo, ale i duši.

2300×2300×920 mm

Zdokonalili jsme pro Vás masážní místo pro ležení Day Relax ve vířivce Wellis Bahama. Naším cílem je nechat
místo pro ležení Day Relax masírovat celé tělo, zatímco dalších 5 míst nabízí perfektní zážitek. Se 3 výkonnými
motory, 68 tryskami a celkem 99 masážními body tak můžeme dosáhnout jedinečného zážitku.

HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNY WELLIS

Materiál pěnou tvrzený akryl
Místa k ležení/sezení 1 osoba/ 5 osob
Celkový počet trysek 68 ks
Hydromasážní motor 3 ks (3 HP - 230V/50Hz)
Cirkulační motor 1 ks (0,5 HP - 230V/50Hz)
Vzduchový motor – blower 1 ks (0,75 HP - 230V/50Hz)
Topení 1 ks (3 kW - 230V/50Hz)
Ozonový generátor 1 ks
Světelná terapie, náladové osvětlení 55 ks (LED)
Filtry 2 ks
Americký řídící systém Balboa 1 ks
Čistá hmotnost 350kg
Objem vody 1600l
Elektrické připojení 380V

Možno objednat v barvách:

Metalic
Grey

Pearl
White

2020×2020×870 mm

Materiál pěnou tvrzený akryl
Místa k ležení/sezení 2 osoby / 3 osoby
Celkový počet trysek 56 ks
Hydromasážní motor 2ks (3 HP - 230V/50Hz)
Cirkulační motor 1ks (0,5 HP - 230V/50Hz)
Vzduchový motor – blower 1ks (0,75 HP - 230V/50Hz)
Topení 1 ks (3 kW - 230V/50Hz)
Ozonový generátor 1 ks
Světelná terapie, náladové osvětlení 55 ks (LED)
Filtry 2 ks
Americký řídící systém Balboa 1 ks
Čistá hmotnost 300kg
Objem vody 1200l
Elektrické připojení 380V

Možno objednat v barvách:

Metalic
Grey

Pearl
White

BAHAMA

BORNEO

ZAVÁDĚCÍ CENA

CENA BEZ DPH

169.000 Kč

Zvolte si model Wellis Borneo pokud si chcete dopřát hydroterapii na jednom z 5 masážních míst a 2 lehátek.
Jednoduše dosáhnete na ovládací panel, ovládání vzduchového motoru a také na místo pro odložení skleničky z
každého místa k ležení. Náladové osvětlení s barevnou terapií se postará o příjemný pocit po masáži za pomoci 56
trysek, jejichž funkci zajišťují 2 výkonná čerpadla.

ZAVÁDĚCÍ CENA

CENA BEZ DPH

139.000 Kč



2000×1900×850 mm

Možno objednat v barvách:

Metalic
Grey

Pearl
White

Vířivka pro 3 osoby, je ideální pro rodiny, které si přejí kvalitní a pohodlnou relaxaci. Ibiza je dostatečně prostorná
aby bylo optimálně využito jejich 36 výkonných masážních trysek, zároveň však dost malá na to, aby se vešla
téměř kamkoliv (na stinnou terasu nebo do větší koupelny).

IBIZA

2000×1500×850 mm

Materiál pěnou tvrzený akryl
Místa k ležení/sezení 1 osoba / 2 osoby
Celkový počet trysek 36 ks
Hydromasážní motor 1ks (3 HP - 230V/50Hz)
Cirkulační motor 1ks (0,5 HP - 230V/50Hz)
Vzduchový motor – blower 1ks (0,75 HP - 230V/50Hz)
Topení 1 ks (3 kW - 230V/50Hz)
Ozonový generátor 1 ks
Světelná terapie, náladové osvětlení 55 ks (LED)
Americký řídící systém Balboa 1 ks
Čistá hmotnost 250kg
Objem vody 800l
Elektrické připojení 230V nebo 380V

Možno objednat v barvách:

Metalic
Grey

Pearl
White

Wellis Samoa jako menší verze vířivky Wellis Borneo. Je vhodným modelem pro ty, kteří jsou omezeni prostorem,
ale přitom si chtějí užít tu nejlepší možnou hydroterapii. Můžete se opřít do lehátka nebo sedátek a relaxovat,
zatímco jste schopni jednoduše kontrolovat funkce vířivky. 49 výkonných masážních trysek vás kdykoliv
bezpečně uvolní.

SAMOA
Materiál pěnou tvrzený akryl
Místa k ležení/sezení 1 osoby/ 4 osoby
Celkový počet trysek 49 ks
Hydromasážní motor 1ks (3 HP - 230V/50Hz)
Cirkulační motor 1ks (0,5 HP - 230V/50Hz)
Vzduchový motor – blower 1ks (0,75 HP - 230V/50Hz)
Topení 1 ks (3 kW - 230V/50Hz)
Ozonový generátor 1 ks
Světelná terapie, náladové osvětlení 55 ks (LED)
Americký řídící systém Balboa 1 ks
Čistá hmotnost 320kg
Objem vody 1100l
Elektrické připojení 230V nebo 380V

VOLITELNÉ BAREVNÉ VARIANTY
METALIC GREY / PEARL WHITE DARK RED / MODENA / GREY

VZORNÍK BAREV KABINETU (OBLOŽENÍ BAZÉNŮ)

ZAVÁDĚCÍ CENA

CENA BEZ DPH

99.000 Kč

ZAVÁDĚCÍ CENA

CENA BEZ DPH

109.000 Kč



NOVÉ

Při vývoji našich masážních systémů jsme se snažili zajistit široký výběr mezi prostou hydromasáží a nej-
modernějšími masážními systémy vybavených televizorem. Takto i Vy snadno najdete systém, který nejvíce
vyhovuje Vašim požadavkům. Naše masážní systémy lze namontovat do kteréhokoli zvoleného základního typu
vany. Vy se musíte už jen rozhodnout, který systém je pro Vás nejvhodnější k prožívání perfektního zážitku při
užívání domácího wellness. Jednotlivé modely van lze zakoupit bez počítačového ovládacího systému (verze
HYDRO, HYDRO + AIR) nebo lze vybavit vyhovujícím počítačovým systémem (E-DRIVE, PLUS, MAX, MULTIMEDIA).

OVLÁDACÍ SYSTÉMY PRO MASÁŽNÍ KOUPELNOVÉ VANY
WELLIS OVLÁDACÍ SYSTÉMY
- VYBERTE SI VLASTNÍ MASÁŽNÍ SYSTÉM K VAŠÍ HYDROMASÁŽNÍ VANĚ !

Tato varianta masážního systému obsahuje: osvětlení
s barevnou terapií, automatický vysoušecí systém,
který usuší celý potrubní systém, tím se zamezí
tvorbě řas a rozmnožování bakterií, které způsobují
infekce v hydro-masážním systému.
2 pulzující funkce - přerušované hydromasážní
pulzování, přerušovaná funkce perličkového koupele.

Hydromasážní systém Wellis E-DRIVE nabízí digitální
ovládání hydromasážních a perličkových funkcí vany,
podvodní barevnou terapii, dezinfekční funkce s
generátorem ozónu, přičemž jeho ovládání je velice
jednoduché a uživatelsky přívětivé.

MASÁŽNÍ SYST ÉM
WELLIS PLUS

MASÁŽNÍ SYST ÉM
WELLIS E-DRIVE

Masážní systém Wellis Max zahrnuje komplex
nejmodernějších hydrotechnologií: osvětlení s
barevnou terapií, udržování teploty vody, podle
požadávků (30-42°C), stereorádio FM s možností
připojení CD, ozonová sterilizace, automatický
vysoušecí systém, který usuší cely potrubní systém,
tím se zamezí tvorbě řas a rozmnožování bakterií,
které způsobují infekce v hydromasážním systému,
pulzující hydromasážní
a perličková koupel.

MASÁŽNÍ SYST ÉM
WELLIS MAX

Masážní systém Wellis multimedia s ovládáním a 8,5“
LCD televizorem: osvětlení s barevnou terapií, která
pomalu střídá 4 hlavní barvy, s jeho opětovným
stisknutím je možný výběr nejvhodnější barevné
kombinace, udržování teploty vody, podle požadávků
(30-42°C), stereorádio FM s možností připojení CD,
ozonová sterilizace, automaticky vysoušecí systém,
který vysuší celý trubkový systém, tím je zamezeno
tvoření řas a rozmnožování bakterií v hydromasážním
systému, externí monitor LCD 8.5", s možností
přípojení DVD, pulzující hydromasážní a perličková
koupel.

MASÁŽNÍ SYST ÉM
WELLIS MULTIMEDIA



• chromovaný kryt na sifón
• kovová nosná konstrukce
• ruční sprcha
• polštář
• vestavěný keramický ventil
• hydromasážní systém se 6 tryskami (V-Concept)

+ 3 tryskami MICRO
• systém pro masáž zad s 6 tryskami (V-Concept)
• rozměry: 1850×1500×720 mm

• chromovaný kryt na sifón
• kovová nosná konstrukce
• ruční sprcha
• polštář
• vestavěný keramický ventil
• hydromasážní systém se 6 tryskami (V-Concept)

+ 3 tryskami MICRO
• systém pro masáž zad s 6 tryskami (V-Concept)
• rozměry: 1850×1500×720 mm

NERA MAXI
PROVEDENÍ MECHANIK

HYDROMASÁŽNÍ KOUPELNOVÉ VANY

MILAN
PROVEDENÍ MECHANIK

DUBLO
PROVEDENÍ MECHANIK

Hydromasáž nabízí mnohem více, než příjemnou masáž. Šumící teplá voda zajišťuje
také duševní regeneraci. Stačí 15 - 20 minut každé ráno, aby Váš den dobře začal.
Večerní tonizující koupel Vám zajistí příjemný spánek. Jednou vyzkoušíte a budete ji
používat denně.

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

27.600 Kč*

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

24.750 Kč*

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

41.200 Kč*

• chromovaná polička
• chromovaný sací koš a kryt na sifón
• kovová nosná konstrukce
• nastavitelný polštář
• nastavitelná ruční sprchová růžice
• COBRA baterie
• chromovaná baterie
• hydromasážní systém s 5 MAXI tryskami
• systém pro masáž zad s 6 tryskami (V-Concept)
• rozměry: 1550×1550×640 mm

• chromovaná polička a držák
• chromovaný držák na ručníky
• chromovaný sací koš a kryt na sifón
• kovová nosná konstrukce
• ergonomický tvar vany
• nastavitelný polštář
• vestavěná baterie a keramický ventil
• hydromasážní systém s 4 MIDI tryskami
• systém pro masáž zad s 2× 6 tryskami (V-Concept)
• levá a pravá verze
• rozměry: 1800×1300×700 mm

* CENY ZÁVISÍ NA TYPU ZVOLENÉHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU



LIZZI

PALMA

SCALA

• 4+2 tryskové hydromasážní systém zad a nohou
• 4 tryskové hydromasážní zařízení
• 8 trysková perličková koupel
• chromovaný přepad, odtokový ventil, sifon
• baterie s keramickou vložkou
• polštářek
• přední krycí panel

• 4+2 tryskové hydromasážní systém zad a nohou
• 4 tryskové hydromasážní zařízení
• 8 trysková perličková koupel
• chromovaný přepad, odtokový ventil, sifon
• baterie s keramickou vložkou
• 2 polštářky
• přední krycí panel

• 4+2 tryskové hydromasážní systém
zad a nohou

• 4 tryskové hydromasážní zařízení
• 8 trysková perličková koupel
• chromovaný přepad, odtokový ventil,

sifon
• baterie s keramickou vložkou
• polštářek
• přední krycí panel

1600×750×630 mm
1700×750×630 mm

1600×1050×630 mm

1400×1400×630 mm
1500×1500×630 mm

VÝHODNÁ CENA
VANA S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM

CENA BEZ DPH

od 16.600 Kč*

MOŽNO OBJEDNAT I VANU
BEZ MASÁŽNÍHO SYSTÉMU !

VÝHODNÁ CENA
VANA S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM

CENA BEZ DPH

od 20.900 Kč*

MOŽNO OBJEDNAT I VANU
BEZ MASÁŽNÍHO SYSTÉMU !

VÝHODNÁ CENA
VANA S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM

CENA BEZ DPH

od 18.600 Kč*

MOŽNO OBJEDNAT I VANU
BEZ MASÁŽNÍHO SYSTÉMU !

* CENY ZÁVISÍ NA TYPU ZVOLENÉHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU



SUNWORLD
WELLCARBON

SOLIPSE
WELLCARBON

BEACHSIDE FAMILY

• infrasauna pro 5 osob
• výhřevná tělesa z uhlíkových

vláken WELLcarbon
8 ks (2,4 kW / 220 V)

• zadní zářiče 6 ks (300 W),
spodní zářiče 2 ks (300 W)

• infrasauna pro 5 osob kombinovaná s finskou saunou
• dveře s kouřovým sklem
• provedení candlenut - ořechové dřevo
• barevná světelná terapie
• ventilátor, dřevěné vědro, počítačové ovládání
• saunová kamna (6 kW/380 V)
• redlight výhřevná tělesa 12 ks (3,1 kW/220 V)
• horní zářiče 5 ks (300 W/ks)
• zadní zářiče 7 ks ( 300 W/ks)

1500×1500×2100 mm
vnitřní výška 1880 mm

SUNHORIZON
WELLCARBON
• infrasauna pro 3 osoby
• výhřevná tělesa z uhlíkových

vláken WELLcarbon
6 ks (2,2 kW / 220 V)

• boční zářiče 3 ks (380 W),
zadní zářiče 2 ks (380 W),
spodní zářič 1 ks (300 W)

1620×1100×2100 mm
vnitřní výška 1880 mm

STARLIGHT
WELLCARBON
• infrasauna pro 2 osoby
• výhřevná tělesa z uhlíkových

vláken WELLcarbon
5 ks (1,82 kW / 220 V)

• boční zářiče 2 ks (380 W),
zadní zářiče 2 ks (380 W),
spodní zářič 1 ks (300 W)

1220×1070×2100 mm
vnitřní výška 1880 mm

Radost ze saunování pro všechny ! Nový systém v termoterapii, založený na principu prohřívání těla pomocí přenosu tepla infrazářením,
jehož výhodou je nižší teplota, rychlá regenerace a také značná úspora elektrická energie. Infrasauna je účinnější, avšak také šetrnější oproti
klasické sauně. Nižší teplota vzduchu v infrakabině (cca 50°C) zpřístupňuje tuto terapii také lidem, kteří nemohou ze zdravotních důvodů
využívat klasické sauny (po konzultaci s lékařem astmatici, alergici, kardiaci).

INFRASAUNY WELLIS

1980×1980×2060 mm
vnitřní výška 1880 mm

................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................................................

• infrasauna pro 2 osoby
• dveře s kouřovým sklem
• arevná světelná terapie
• počítačové ovládání
• 5 ks karbonových zářičů (2,1 kW)
• přední zářiče 2 ks (400W)
• zadní zářiče 2 ks (400 W)
• chodidlové infra 1 ks (400W)

1100×1000×2000 mm

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

19.900 Kč

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

54.200 Kč

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

43.000 Kč

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

57.900 Kč

VÝHODNÁ CENA

CENA BEZ DPH

69.400 Kč



MOŽNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY

Diamant Spa, s.r.o. Praha
Sezemická 2725/2 VGP Park
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
e-mail: praha@diamant-spa.cz
tel.: (+420) 226 212 095
mobil: (+420) 732 790 403
GPS: 50°7'28.141"N, 14°37'18.248"E

Diamant Spa, s.r.o. Brno
Karlova 244/27
614 00 Brno
e-mail: brno@diamant-spa.cz
tel.: (+420) 737 905 759

Diamant Spa, s.r.o. Val. Meziříčí
Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: info@diamant-spa.cz
tel.: (+420) 571 752 117
mobil: (+420) 604 314 999,
(+420) 736 608 100

www.wellis.cz


