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Ciclo de tratamento 

 

 
  Circuito de massagem  

 

O SPA Wellmax oferece uma massagem completa por todas as zonas do corpo graças à sua cuidada ergonomia

 

Com 63 jets e bocas de ar para uma grande variedade de massagens durante todo o percurso do circuito de 

tratamento. 

 

 

Descrição 

 

O Spa Wellmax, tem espaço para sete utilizadores.

 

Com acabamento de luxo e transbordo perimetral, o seu desenho exclusivo propicia ao proprietário usufruir de um 

equipamento que tanto poderá ser de uso colectivo em centros wellness, hotéis, complexos de saúde, ginásios, etc.

Igualmente na comodidade do lar pode este equipamento, com qualidade profissional, corresponder às maiores 

exigências possíveis. 

 

O Spa Wellmax oferece um circuito de massagem de cinco zonas equipadas com assentos ergonómicos e cinquenta e 

três jets que oferecem uma potente hidromassagem. As diversas zonas activam

resultado é um circuito completo onde se vão alternando massagens em distintas partes do corpo de intensidade 

variável. O bem-estar proporcionado pela hidromassagem compleme

proveniente das dez saídas do blower. 

  

Materiais de superior qualidade aplicados no acabamento tais como os corrimões, agarradeiras e os jets em aço inox 

conferem-lhe um toque de distinção. 

A iluminação com LEDs de alta intensidade de distintas tonalidades cromáticas contribuem para criar um ambiente 

exclusivo e personalizado em qualquer espaço.

 

 

Tecnologia de ponta 

Para optimizar o funcionamento do Spa W

compacto gerido por um quadro de controlo que agrupa os sistemas de bombagem, filtração, aquecimento (opcional) e 

tratamento de água com ozono. 
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    Zonas do corpo a tratar 

oferece uma massagem completa por todas as zonas do corpo graças à sua cuidada ergonomia

Com 63 jets e bocas de ar para uma grande variedade de massagens durante todo o percurso do circuito de 

utilizadores. 

Com acabamento de luxo e transbordo perimetral, o seu desenho exclusivo propicia ao proprietário usufruir de um 

equipamento que tanto poderá ser de uso colectivo em centros wellness, hotéis, complexos de saúde, ginásios, etc.

comodidade do lar pode este equipamento, com qualidade profissional, corresponder às maiores 

oferece um circuito de massagem de cinco zonas equipadas com assentos ergonómicos e cinquenta e 

ente hidromassagem. As diversas zonas activam-se com interruptores electrónicos. O 

resultado é um circuito completo onde se vão alternando massagens em distintas partes do corpo de intensidade 

estar proporcionado pela hidromassagem complementa-se com o efeito relaxante do borbulhar de ar 

 

Materiais de superior qualidade aplicados no acabamento tais como os corrimões, agarradeiras e os jets em aço inox 

LEDs de alta intensidade de distintas tonalidades cromáticas contribuem para criar um ambiente 

exclusivo e personalizado em qualquer espaço. 

Para optimizar o funcionamento do Spa Wellmax e facilitar a sua manutenção, é fornecido com 

uadro de controlo que agrupa os sistemas de bombagem, filtração, aquecimento (opcional) e 
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oferece uma massagem completa por todas as zonas do corpo graças à sua cuidada ergonomia. 

Com 63 jets e bocas de ar para uma grande variedade de massagens durante todo o percurso do circuito de 

Com acabamento de luxo e transbordo perimetral, o seu desenho exclusivo propicia ao proprietário usufruir de um 

equipamento que tanto poderá ser de uso colectivo em centros wellness, hotéis, complexos de saúde, ginásios, etc. 

comodidade do lar pode este equipamento, com qualidade profissional, corresponder às maiores 

oferece um circuito de massagem de cinco zonas equipadas com assentos ergonómicos e cinquenta e 

se com interruptores electrónicos. O 

resultado é um circuito completo onde se vão alternando massagens em distintas partes do corpo de intensidade 

se com o efeito relaxante do borbulhar de ar 

Materiais de superior qualidade aplicados no acabamento tais como os corrimões, agarradeiras e os jets em aço inox 

LEDs de alta intensidade de distintas tonalidades cromáticas contribuem para criar um ambiente 

e facilitar a sua manutenção, é fornecido com um kit de filtração 

uadro de controlo que agrupa os sistemas de bombagem, filtração, aquecimento (opcional) e 
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Características 

 

Comprimento 

Largura 

Altura ao solo 

Jets em aço inox 

Entradas de ar 

Lugares sentados 

Lugares deitados 

Volume de água 

Peso em vazio 

Peso com água 

Interruptores electrónicos 

Apoio de cabeça 

Tomadas de sucção 

Injectores 

Saídas de caleira 

Ralo de fundo 

Tomada de aspiração para limpafundos

Iluminação 

Agarradeiras interiores em aço inox 

Corrimões exteriores em aço inox 

Dimensões embalagem 

Peso com embalagem 

 

Dimensões 
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4,60 m 

2,81 m 

1,14/1,17 m 

53 

10 

5 

2 

2.940 litros 

553 kg 

3.493 kg 

4 

2 

7 

4 

8 

1 

Tomada de aspiração para limpafundos 1 

Leds de alta luminusidade 

2 

2 

500 x 220 x 235 cm (25,9 m
3
) 

600 kg 
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Kit de filtração 

 

Obs.: As imagens podem não corresponder ao modelo seleccionado

 

 

 

 

Kit compacto de filtração 

 

Total de electrobombas 

Potência necessária 

Máximo p/ fase 

Voltagem 

Diâmetro do filtro 

Válvula automática (opcional) 

Carga do filtro (opcional) 

Bombas de massagem 

Blower 

Bomba de filtração 

Aquecedor eléctrico 

Tratamento c/ ozono 

Esterilizador UV 
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As imagens podem não corresponder ao modelo seleccionado 

5 

14,4 kW 

4,8 kW (25,4 A) 

400 V AC III + N 

600 mm 

System Vrac Basic 

AFM/EGFM 

2 unid c/ 2,0 Cv, 1 unid c/ 3 Cv 

1.300 W 

820 W 

6 kW 

Incluído 

Opcional 
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