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Relaxáció a hétköznapokban
Ismeri az érzést, amikor megérkezik a kedvenc
uticéljára - a trópusokra, egy falusias hangulatú
hegyi búvóhelyre, vagy egy tóparti víkendház-
ba? A földrajzi elhelyezkedés lényegtelen - a
tökéletes nyugalom érzése csábítja vissza.
Most kipróbálhatja, hogyan érheti el ugyanezt
a tudatállapotot a saját Wellis medencéjében
még akkor is, ha éppen nem tudja magát
szabaddá tenni, és elutazni.
A Wellis hidromasszázs medencék mélyen
masszírozzák a szöveteket, lábmasszást, hát-
masszázst és akupunktúrás technikákat nyúj-
tanak, amelyek csillapítják a fájdalmat, továbbá
feloldják a stresszt és hozzájárulnak a test
megfelelő energiaegyensúlyához.
A medencében kellemes, megnyugtató zene
gondoskodik arról, hogy a hidromasszázs
élmény még teljesebb kikapcsolódássá váljon. 
Az utóbbi időben a modern társadalomban is
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vízben
rejlő egészsémegőrző, közérzetjavító, méreg-
telenítő, immunerősítő lehetőségek iránt.
A víz felhajtóereje enyhíti a testsúly által az
izületekre nehezedő nyomást, így a túlsúllyal
rendelkező emberek is könnyedén át tudják

mozgatni izmaikat. A hidromasszázs nem más,
mint a víz és a levegő megfelelő összhangjával
elért, vérkeringést fokozó masszázs.
A fürdőzés során a test hőmérséklete meg-
emelkedik, a vérkeringés felgyorsul, a vérnyo-
más csökken. A sejtek számára szállított
oxigén és tápanyag mennyisége többszörö-
sére nő. Mindezek mellett kitágulnak a bőr
pórusai, a szövetek ellazulnak. Ezeket a hatá-
sokat növelheti a hidromasszázs, mely
összességében ajánlható a mozgásszervi,
reumatikus illetve belgyógyászati panaszokra,
a vérkeringési zavarok enyhítésére, visszerek
megelőzésére.
Természetesen nem elhanyagolható a hidro-
masszázs hatása a stressz illetve a fáradtság
kezelésében sem. A fürdőzés oldja a stresszt,



felfrissíti agyunkat, valamint csökkenti a belső
feszültséget.
A felgyorsult vérkeringés hatására a lerakódott
méreganyagok kitisztulnak a bőrből, ezáltal a
bőr rugalmassá, feszesebbé válik.
Fájdalomcsillapító hatását is bizonyították:
egyrészt a vízsugarak akupresszúrás hatásá-
nak, másrészt a relaxáció következtében az
agyban felszabaduló endorfinoknak köszön-
hetően.
Endorfin hormonok felszabadulása jobb
közérzetet is biztosít.
Sokan szenvednek ízületi és csontfájdalmak-
tól, gerincpanaszoktól. Az idő előrehaladtával a
csigolyák közötti porckorong veszít rugal-
masságából, ellaposodik és nyomhatja az
idegvégződéseket, amely okozhatja a derék,
illetve hátfájásokat.
A medencében alkalmazott fekvő hidro-
masszázs kúra jó terápiának bizonyul a fenti
panaszok orvoslására is.

A két legfontosabb masszírozási terület a ge-
rinc vonala, a nyak, illetve a csuklyás izomzat.
A masszázzsal foglalkozók körében a csuklyás
izmot stresszizomnak is nevezik.
Nem véletlen, mivel ennek az izomnak
ellazítása oldja legjobban a feszültséget.
A medencéinket a kompromisszummentes
kivitelezés, a kényelem és hidroterápia legtel-
jesebb kombinációja jellemzi!
Lazítson az érintésére működésbe lépő,
szeleppel szabályozható,rengeteg fúvókával
felszerelt és ergonómiai szempontból legkor-
szerűbb ülőhelyen, végigmasszíroztatva testét
tetőtől talpig. A hosszú távú egészségmeg-
őrzés érdekében fontos a megfelelő ergo-
nómia. Ergonómiai modelljeink létrehozását
többek között irodabútorokon végzett kutatá-
sokra és modern gyógyterápiákra alapoztuk.
A felülmúlhatatlan kényelem kidolgozásán
munkálkodva sikerült a testnek a leg-
megfelelőbb elhelyezkedést nyújtó tökéletes
medencét megterveznünk.

További információért nézze meg a
www.wellis.hu weboldalt vagy hívjon minket a
06 40 981-981 -es telefonszámon.
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Fürdõmedencék aalapkövetelményei
Napjainkra látványosan megnőtt az egysze-
rűbb és összetettebb műszaki és technológiai
kialakítású, magán- és egyéb fürdőmedencék
száma. Egyre inkább teret hódítanak a komp-
lett minőségi megoldások, és ugrásszerűen
megnőtt a medencetechnikai termékek vá-
lasztéka, melyek között egyre nehezebb eliga-
zodni. Jelentősen változtak továbbá a fonto-
sabb műszaki, technológiai, vízgazdálkodási,
higiéniai, gazdaságossági, környezetvédelmi,
törvényi szabályozási problémákra adott

megoldások, a kivitelezés és az üzemeltetés
terén egyaránt. A fürdőmedencéknek - akár
magán - akár nyilvános létesítményről van szó -
ma már számos követelménynek kell megfelel-
niük, hogy maradéktalanul kielégítsék a fel-
használók igényeit, és üzemeltetésük minden

szempontból biztonságos legyen. A leg-
fontosabb szabályozók elsősorban a meden-
cével ellátott objektumokra vonatkozó higiéniai
előírások, rendeletek. A higiéniai és egész-
ségügyi követelményeket nem tanácsos meg-
kerülni, mivel a lehetséges következmények,
tehát az esetleges egészségkárosodás túlsá-
gosan nagy ár lenne hanyagságunkért, nem
beszélve a környezet károsodásából származó
további veszélyekről. Az építési szabályzat és a
kapcsolódó előírások támasztotta követel-
ményekből is nehezen engedhetünk. A
fürdőmedence különböző típusú és változó
mértékű megterhelésnek kitett műszaki létesít-
mény, amely önmagában nem képes
kielégítően betölteni szerepét. Ehhez nem-
csak tartozékok és felszerelés szükséges,
hanem megfelelően kialakított környezet is. A
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medence így környezetével építési és
üzemeltetési egységet alkot. A legkülön-
bözőbb magán, részben nyilvános, és kife-
jezetten a nagyközönség számára fenntartott
medencék létjogosultsága egyaránt meg-
kérdőjelezhetetlen, hiszen szolgáltatásaik iránt
jelentős az érdeklődés. A magánmedencék
térhódítása is érthető, hiszen egy bármikor
használható, helyben lévő saját fürdőme-
dence sokak fantáziáját megmozgatja,
státuszszimbólumnak sem utolsó.
A medence azonban az egészséges és
örömteli kikapcsolódás színhelyéből
könnyen az egészséget veszélyeztető nyűggé
válhat. Hogy ne így legyen, és pozitív élmény
vele kapcsolatosan tartós maradjon, sok
kérdést kell tisztázni a tervezéskor, valamint a
kivitelezéskor és az üzemeltetés során. A
fürdőmedence nem egy olcsó játékszer,
melytől bármikor megszabadulhatunk, ha
meguntuk. 
A bonyolultabb kérdések megoldását olyan
szakemberekre kell bízni, akik otthonosan
mozognak az adott szférában, s megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek a medencetechni-
ka, és -technológia területén. A különféle épít-
tetői igények számtalan egyedi problémát vet-
nek fel, és előfordul, hogy ezekhez nem készít-
hető előre egyértelmű megoldási javaslat,
hanem csupán a lehetséges variánsok és
értékelésük sorakoztatható fel, melyek közül
később kell kiválasztani a megfelelőt. Dön-
téseinkben mindenképpen nagy segítséget
nyújt, ha tisztában vagyunk a fürdőágazat
aktuális tendenciáival és a kapcsolódó műsza-

ki ágazatokban végbemenő változásokkal. Az
egészségmegőrző hatással is legyünk óva-
tosak, hiszen mindannyian másként reagálunk
a terhelésre. Bármely potenciális felhasználó
számára összeállítható olyan regenerációs és
szabadidőprogram, mely a medence és a
hozzá tartozó megfelelő berendezés segít-
ségével megvalósítható. A technológiai
fejlődésnek köszönhetően egyre hatékonyabb
medencevíz forgató-szűrő berendezések és az
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üzemeltetés vezérlését biztosító mérő- és
szabályozórendszerek kerülnek felhasználásra
a magán célú medencék esetében is. A nyil-
vános létesítmények után a magán célú
építkezésekben is különleges, csábító szolgál-
tatásokat nyújt a „wellness”. A magáncélú
területeken ráadásul fitness elemekkel egészül
ki. A wellness a modern, felelősen gondolkodó
ember igyekezete, hogy megelőző jelleggel
gondoskodjon egészségéről, s emellett
hatékony, kellemes módon semlegesítse a
fárasztó munkanap negatív hatásait. Elsősor-
ban tehát igényeinket és lehetőségeinket kell
meghatároznunk, vagyis tisztában kell lennünk
az alapvető koncepcióval és a paraméterekkel.
A koncepciós hibák helyrehozásának lehető-
sége rendkívül korlátozott, ritkán oldható meg
tökéletesen, és szinte mindig sokba kerül.
A magánmedencék tulajdonosai azzal számol-
nak - gyakran tévesen -, hogy csak a család
tagjai használják majd a létesítményt. Gondot
jelenthet a ritkán vagy rendszertelenül használt

családi medence is, ekkor gyakori a vízkezelés
és a teljes üzemeltetési egység elhanyagolása.
E tekintetben, az olcsóbb közfürdőkben job-
bak, kedvezőbbek a körülmények. A víz-
minőség rendszeres higiéniai ellenőrzése
okán ez nem is lehet másképpen. A higiéniai
előírások csupán a nyilvános létesítményekre
vonatkoznak, így a magánmedencék esetében
gyakran meglehetősen lazán kezelik őket.
Paradox helyzet, hiszen a magánmedencében
nem igénylünk olyan higiéniai viszonyokat,
mint a nyilvános helyen. Ráadásul utóbbi nyil-
vános létesítmény, olcsóbb is, a magán-
célúnál!




