TYLÖ ACCESSOIRES
SAUNA-ASSORTIMENT

Beleef en lees meer over Tylö for the senses op
www.tylo.com/forthesenses
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Open uw zintuigen.
Geniet van de prachtige details.

Tylö raakt al uw zintuigen.
Treed de warmte binnen en laat zien wie u bent. Breng uw persoonlijkheid tot uitdrukking met enkele goed
gekozen accessoires. Tylö houdt uw eigen stijl in ere. Wij hebben van alles, van zandlopers, thermometers,
emmers, lepels, handdoekhouders en lampen tot houten hoofdsteunen die een persoonlijk tintje aan uw
relaxomgeving geven. De accessoires zijn verkrijgbaar in verschillende lichte of donkere houtsoorten die bij
uw inrichting passen. Onze Scandinavische vormgevers dagen zichzelf uit om van de accessoires esthetische uitroeptekens in uw sauna te maken. Sinds onze oprichter Sven-Olof Jansson in de jaren 1950 zijn
eerste sauna bouwde, hebben wij voor een aantal baanbrekende innovaties gezorgd. Elk klein onderdeel is
met zorg en liefde gemaakt. Kom binnen en ervaar dat het de details zijn die het hem doen.
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Tylö ziet het geheel
Neem plaats. Laat uw ziel tot rust komen. Voel de
harmonie in de details, ervaar het geheel. Tylö heeft
lepels, emmers, zandlopers, thermometers, houten
hoofdsteunen, handdoekhouders en veel andere
accessoires die met de omgeving versmelten en het
totaalgevoel verhogen. Wij zien de badkamer als een
wereld van welzijn en genot. Open uw zintuigen en
ervaar het geheel.
Lepel en emmer
Het is een speciale belevenis om een schep water op
de hete stenen te gieten. De stoom stijgt op in een
wolk en bijt een beetje in de huid. Tylö heeft stijlvolle
lepels en emmers die bij uw inrichting passen.
Thermometer
Geen sauna zonder zandloper en thermometer. Kies
voor een klassieke, rustieke uitvoering of een moderne
variant met een decoratieve inleg van licht of donker
hout. Breng uw persoonlijkheid tot uitdrukking en
verhoog de badervaring.
Saunasteen
Het hart van de sauna. De klassieke saunakachel van
Tylö wordt gevuld met mooie natuurstenen van zwarte
diabase, die bestand zijn tegen krachtig opwarmen en
snel afkoelen. In verschillende groottes verkrijgbaar.
Houten hoofdsteun
Strijk met uw hand over het zachte hout, ruik de geur.
Onze houten hoofdsteunen, handdoekhouders, lampschermen en kachelbeveiligingen zijn van de fijnste
houtsoorten gemaakt. De timmermannen van Tylö
zijn ware kunstenaars en besteden veel zorg aan het
creëren van het juiste gevoel. U zult genieten van het
gedegen handwerk.
Licht
Tylö besteedt veel aandacht aan het licht. Wij hebben
decoratieve verlichtingsschermen, strips met gedimd
licht en ingebouwde downlights die een zacht schijnsel over de relaxomgeving verspreiden. Het warme,
ingetogen licht omarmt u en creëert een bijzondere
sfeer.
Geur
Onze heerlijke geurtjes geven het bad een extra
dimensie. Een paar druppels in een lepel met water die
over de hete stenen wordt gegoten, zorgen voor een
aangenaam gevoel. De oliën verspreiden een heerlijke
geur van eucalyptus, pepermunt, dennen, lavendel,
kaneel of citrus.
Lees meer over de kwaliteit van Tylö op
www.tylo.com/quality
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Tylö deelcatalogi
TYLÖ SAUNA

TYLÖ THUISSPA

Een catalogus vol inspiratie voor onze complete saunaruimtes

Voor mensen die hun eigen thuisspa willen creëren. Tylö heeft

en onze klassieke Tylö-saunakachels. Wij hebben alles, van

complete pakketten met sauna, stoomsauna, stoombad, multi

kleine, aan de badkamer aangepaste modellen voor thuis tot

douche en normale douche. De catalogus bevat een selectie

grote, exclusieve saunaruimtes voor hotelsuites. Lees alles over

van onze beste producten die uw badkamer tot een exclusieve

onze kant-en-klare totaaloplossingen.

en heerlijke spa omtoveren.

TYLÖ STOOM

TYLÖ INFRAROOD

Bevat de heerlijke stoombaden, stoomdouches en exclusieve

Infrarood is een andere saunavorm die ook met de traditionele

doucheoplossingen van Tylö. Het stoombad is een mildere vorm

sauna kan worden gecombineerd. Het is een zalige belevenis

van baden met een hoge luchtvochtigheid en biedt u een aan-

die van binnen een aangenaam gevoel verspreidt wanneer de

gename reis naar uw innerlijk. Tylö heeft complete oplossingen

infrarode verwarmende stralen uw lichaam strelen. Lees alles

met stoomgeneratoren, een bedieningspaneel, een speciale

over de innovatieve infraroodpanelen van Tylö.

stoomdeur en wand- en zitsecties.

TYLÖ ACCESSOIRES

TYLÖ SAUNA BOUWEN

Het zijn de details die het hem doen. In deze catalogus hebben

Voor mensen die hun eigen sauna willen bouwen. Tylö heeft

wij alle accessoires verzameld, die een persoonlijk tintje aan

eenvoudig te monteren saunaruimtes met inrichting, muren,

uw sauna en stoombad geven. Zoals lepels, emmers, thermo-

vloer, plafond, saunakachel en ventilatie. De catalogus bevat

meters, zandlopers, geurtjes, handdoekhouders, luidsprekers,

uitgebreide instructies om de sauna eenvoudig en plezierig te

spotjes en lampschermen.

monteren.
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Tylö sauna-accessoires
Het zijn de details die het hem doen. De kwaliteit en het design van onze accessoires zijn een goed bewijs
van de raakheid van deze uitspraak. Enkele goed gekozen producten uit ons accessoireprogramma dragen
bij om een persoonlijk tintje aan uw sauna te geven. Wij hebben van alles, van klassiek rustiek tot het
modernste. Twee volledige series in een uniek Tylö-design, gebaseerd op hetzelfde moderne basisconcept.
Verkrijgbaar met een decoratieve inleg van een lichte of donkere houtsoort, perfect passend bij de inrichting
van onze eenvoudig te monteren saunaruimtes. Dat kan een klein detail lijken, maar aan de andere kant
maakt dat nou juist het verschil!
In ons assortiment voor publieke sauna’s vindt u o.a. een uniek product voor het opgieten van water, een
geavanceerde geurautomaat en een nieuwe serie met de noodzakelijkste accessoires van zorgvuldig ge
selecteerd materiaal.
Wat het nieuwe accessoireprogramma van Tylö onderscheidt, is dat een breed en bont aanbod is vervangen
door een zorgvuldig gekozen assortiment van de hoogste klasse.
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Accessoires Classic

Houten lepel en twee verschillende houten emmers in klassieke
uitvoering. De emmers hebben praktische plastic binnenemmers
en hebben een inhoud van 4 liter. Handvat van henneptouw.

Emmer Classic Ceder
(Art. 9004 1013)

Emmer Classic
(Art. 9004 1010)

Lepel Classic

(Art. 9012 1025)

Accessoires Berk

Complete accessoireserie met details van licht berken en roestvrij staal.

Emmer 4l Berk

Thermometer Berk

Hygro/Thermo Berk

Emmer 6l/Lepel Berk

Lepel 400 mm Berk

Hygrometer Berk

Zandloper Berk

Cadeauverpakking Berk

(Art. 9015 2860)

(Art. 9015 2850)

(Art. 9015 2820)

(Art. 9015 2830)

(Art. 9015 2810)

(Art. 9015 2840)

(Art. 9015 2870)

(Art. 9015 2880)

Accessoires Blonde

Stijlvolle accessoireserie van aluminium met een smaakvolle inleg van licht hout.

Emmer Blonde

Handdoekhouder Blonde

Zandloper Blonde

Hygrometer Blonde

Lepel Blonde

Vloeistofthermometer Blonde

Thermometer Blonde

Hygro/Thermo Blonde

(Art. 9015 2000)

(Art. 9015 2010)

(Art. 9015 2070)

(Art. 9015 2060)

(Art. 9015 2050)

(Art. 9015 2025)

(Art. 9015 2035)

(Art. 9015 2045)
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Accessoires Dark

Stijlvolle accessoireserie van aluminium met een smaakvolle inleg van donker hout.

Emmer Dark

Handdoekhouder Dark

Zandloper Dark

Hygrometer Dark

Lepel Dark

Vloeistofthermometer Dark

Thermometer Dark

Hygro/Thermo Dark

(Art. 9015 2700)

(Art. 9015 2710)

(Art. 9015 2770)

(Art. 9015 2760)

Accessoires Spa
Emmer Spa

(Art. 9004 1050)
Volledig roestvrij stalen emmer met bamboe handvat. Inhoud
12 liter.

Lepel Spa

(Art. 9012 1050)
Volledig roestvrij stalen lepel met bamboe handvat.

Hygro/Thermo Spa

(Art. 9007 1050)
Combinatie-instrument met thermometer en hygrometer voor
wandmontage.

Accessoires Collage SC
Collage SC

(Art. 9007 1032)
Combinatie-instrument met thermometer, hygrometer en zandloper van fraai bewerkt hout.

Accessoires Pro
Emmer Pro

(Art. 9004 1005)
Volledig roestvrij stalen emmer, inhoud 8 liter.

Lepel Pro

(Art. 9012 1020)
Volledig roestvrij stalen lepel met houten handvat.

Hygro/Thermo Pro

(Art. 9070 1030)
Thermometer en hygrometer van roestvrij staal met bevestiging voor wandmontage.
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(Art. 9015 2750)

(Art. 9015 2720)

(Art. 9015 2730)

(Art. 9015 2740)

Saunastenen

(Art. 9014 1000)
Naturstenen van zwarte diabase die tegen krachtig ver
hitten en snel afkoelen bestand zijn. Een doos (ca. 14 kg) is
voldoende voor de saunakachel 6,6–8 kW, twee dozen voor
10,7–20 kW.

Saunastenen Mini

(Art. 9014 1005)
Zoals hierboven, maar meer geschikt voor de kleine sauna
kachels Compact en Combi Compact. Een doos (ca. 7 kg)
per saunakachel.

Saunastenen Olivin

(Art. 9014 1040)
Voor openbaar gebruik en frequent water opgieten (niet
Compact en Combi Compact). Lage densiteit, snelle op
warming. Een doos van 15 kg.

Wateropgietsysteem

(Art. 9034 1000)
Originele uitrusting om water op te gieten. Aan te sluiten op
warm of koud water. Bestaat uit 7 m geslagen henneptouw
dat door messing ogen loopt, sproeiers, ventielbox met
hefboom en touwoog en buiskoppelingen. Cadeauverpakking
met exclusief bronzen plaatje.

Saunastenen Houtgestookte oven

(Art. 9014 1007)
Grotere stenen van zwarte diabase die goed tegen water
opgieten bestand zijn, aangepast voor op hout gestookte
saunaovens. De grotere stenen zorgen voor een betere lucht
circulatie en een langere nawarmte. Een doos van 20 kg.

Luidspreker A

(Art. 9080 2000)
Uitvoering die tegen stoom en warmte bestand is, voor
inbouwmontage onder de onderste bank in de sauna.
Vermogen 50 W. Inbouwmaat Ø 120 mm, diepte 55 mm.
Worden per paar geleverd.

Luidspreker B

(Art. 9080 3000)
Dito 50 W voor opbouwmontage. Grootte 177 x 114,
diepte 125 mm. Worden per paar geleverd.

Saunakachelbeveiliging 6–8 V

(Art. 9000 1002)
Voor wandmontage van saunakachel 6,6-8 kW.

Saunakachelbeveiliging 10-20 V
(Art. 9000 1012)
Dito voor saunakachel 10,7–20 kW.

Saunakachelbeveiliging 6-8 H

(Art. 9000 1003)
Voor hoekmontage van saunakachel 6,6-8 kW.

Saunakachelbeveiliging 10-20 H
(Art. 9000 1013)
Dito voor saunakachel 10,7-20 kW.

Automatische deurdranger

(Art. 9030 1030)
Aan de scharnierzijde van de deur monteren. Sluit vanuit
volledig geopende stand. Voor zacht sluiten – aan te vullen
met de onderstaande hydraulische deursluiter.

Deursluiter hout

(Art. 9030 1000) Sluit uw houten deur zacht. Goed te combineren met de bovenstaande deurdranger.

Deursluiter glas

(Art. 9030 1010) Sluit uw glazen deur zacht. Kan goed
worden gecombineerd met de deurdranger hierboven.
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Verlichting
Armatuur van hoge kwaliteit in spatwaterdichte uitvoering met
glazen bol en porseleinen fitting.

Opus 100 H100

(Art. 9001 1090)
Sauna-armatuur. Voor wandmontage. Grijze fitting G9, 25 W,
230 V, IP57, mat opaalglas. Diameter 100 mm, hoogte 100
mm.

Opus 100 H125

(Art. 9001 1091)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijze fitting
G9, 25 W, 230 V, IP57, mat opaalglas. Diameter 100 mm,
hoogte 125 mm.

Opus 100 H175

(Art. 9001 1092)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijze fitting
E27, 40 W plafond, 60 W wand, 230 V, IP57, mat opaalglas.
Diameter 100 mm, hoogte 175 mm.

Opus 100 H175

(Art. 9001 1093)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijze fitting
E27, 40 W plafond, 60 W wand, 230 V, IP57, helder glas.
Diameter 100 mm, hoogte 175 mm.

Opus 200 H135

(Art. 9001 1094)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijze fitting
E27, 40 W plafond, 60 W wand, 230 V, IP57, mat opaalglas.
Diameter 200 mm, hoogte 135 mm.
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Sauna-armatuur 40 W

(Art. 9001 1000)
Voor wandmontage. Witte fitting E14. IP 24. Max. 40 W.
Diameter 90 mm, hoogte 170 mm.

Sauna-armatuur 60 W

(Art. 9001 1004)
Dito, max. 40 W. Diameter 205 mm, hoogte 105 mm. IP 24.

Light On Halogen

(Art. 9001 1003)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijs GU10,
35 W, 230 V, IP44. Diameter 100 mm, hoogte 115 mm.

Downlight

(Art. 9001 1082)
Opvallende plafondspot voor bijvoorbeeld een koof rond de
sauna (niet in de sauna). Spanning 12 V /5 W, aansluiten op
een transformator 12 V. Inbouwmaat: diameter 60 mm. IP 21.

Downlight

(Art. 9001 1085)
Opvallende, omlaag gerichte puntverlichting in bijv. een
uitstekend stuk plafond buiten de saunaruimte (niet in de
sauna). Spanning 12 V, aansluiten op een transformator 12 V.
Inbouwmaat: diameter 74 mm. IP 21.

Downlight

(Art. 9001 1083)
Opvallende, omlaag gerichte puntverlichting in bijv. een
uitstekend stuk plafond buiten de saunaruimte (niet in de
sauna). Spanning 12 V /10 W, aansluiten op een transformator 12 V. Inbouwmaat: diameter 57 mm. IP 21.

Downlight

(Art. 9001 1087)
Opvallende, omlaag gerichte puntverlichting in bijv. een
uitstekend stuk plafond buiten de saunaruimte (niet in de
sauna). Spanning 12 V, aansluiten op een transformator 12 V.
Inbouwmaat: diameter 78 mm. IP 44.

LED Downlight

(Art. 9001 1089)
LED downlight met lange levensduur voor plafondmontage
in de sauna. Warmwit licht (3200 - 3500 K), vermogen 3 W.
Hoogte 30 mm, diameter 60 mm. Worden in een doos van
2 stuks geleverd, inclusief transformator. IP-klasse 68.

Transformator 12 V/210 W

(Art. 9090 1015)
200-240 V~/12 V max. 210 W. Kan worden aangesloten op
een 7 m lichtstrip of 42 lampen van 5 W (Downlight).

Transformator 12 V/60 W

(Art. 9090 1020)
Zoals boven, maar voor max. 60 W.

Fiberverlichting
Halogeenverlichting voor opvallende verlichting in alle om
gevingen. De lichtbron is ingebouwd in een projector die
buiten de saunaruimte wordt geplaatst. De fiberstrengen
vormen de maximale afstand tussen projector en lichtpunten.

Lichtstrips
Lichtstrip

Wordt voor een prettige, gedempte verlichting in de sauna achter de
rugleuning geplaatst. Kan op de gewenste lengte worden ingekort.
Spanning 12 V, aansluiten op een transformator 12 V. IP 24.

Lichtstrip 38

(Art. 9001 1190)
Lengte 38 cm. Vermogen 12 W.

Lichtstrip 50

(Art. 9001 1192)
Lengte 50 cm. Vermogen 15 W.

Lichtstrip 90

(Art. 9001 1194)
Lengte 90 cm. Vermogen 27 W.

Lichtstrip 190

Fiber Light Standard

(Art. 9001 1100)
42 W met 6 fiberverlichtingspunten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m
en 2 x 3 m).

Fiber Light Public

(Art. 9001 1120)
42 W met vergulde aansluitingen en 8 fiberverlichtingspunten
(2 x 2,5 m, 3 x 3 m en 3 x 3,5 m).

Fiber Light Colour S

(Art. 9001 1125)
75 W met 9 fiberverlichtingspunten (1 x 0,5 m, 2 x 1 m,
3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) en voorzien van roterende
kleurenschijf voor een vaste of wisselende kleurstelling.

Fiber Light Colour

(Art. 9001 1130)
75 W, dito met 9 fiberverlichtingspunten x 2,5 m voor grotere
ruimtes.

(Art. 9001 1196)
Lengte 190 cm. Vermogen 57 W.
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Lampschermen
Decoratieve lampschermen, te gebruiken met de wandgemonteerde sauna-armaturen en lichtstrips van Tylö.

Lampscherm Espen-V

(Art. 9009 1010)
Decoratief verlichtingsscherm van espen, verspreidt een
aangenaam licht in de sauna. Voor wandmontage. Geschikt
voor armatuur 40 W. 50 x 28 x 15 cm.

Lampscherm Espen-H

(Art. 9009 1011)
Dito voor hoekmontage. 50 x 34 x 8 cm.

Lampscherm Espen-V SR

(Art. 9009 1017)
Exclusief verlichtingsscherm van smalle, espen latjes. Voor
wandmontage. Geschikt voor lichtstrip 38. 54 x 24 x 6 cm.

Lampscherm Espen-H SR

(Art. 9009 1018)
Dito voor hoekmontage. 54 x 22 x 4 cm.

Lampscherm Beuken-H SR
(Art. 9009 1014)

Lampscherm Beuken-V SR
(Art. 9009 1013)

Lampscherm Espen-GL

(Art. 9009 1003)
Elegant verlichtingsscherm van uitstekend espenhout,
geschikt voor armatuur 40 W. Bedoeld voor hoekmontage.
50 x 36 x 4 cm.

Lampscherm 40/60

(Art. 9009 1002)
Verlichtingsscherm van grenen, geschikt voor de sauna-armaturen 40 W en 60 W. Voor wandmontage. 25 x 25 x 14 cm.

Houten hoofdsteunen
Anatomische hoofdsteunen van hout, voor ontspannen momenten in de sauna. U kunt kiezen uit vaste of verstelbare versies.

Verstelbare hoofdsteun Beuken

Hoofdsteun Beuken

Verstelbare hoofdsteun Espen

Hoofdsteun Espen

(Art. 9008 1013)
Comfortabel model, in hoogte verstelbaar.
42,5 x 37,5 x 7 cm.

(Art. 9008 1010)
Dito, zoals boven.

(Art. 9008 1018)
Houten hoofdsteun met smalle latjes, vaste hoogte.
37,5 x 27 x 8 cm.

(Art. 9008 1014)
Dito, zoals boven.

Hoofdsteun /Rugleuning Berken
(Art. 9015 2800)
37 x 36 x 9 cm.
12

Geurtjes
Etherische oliën voegen een extra dimensie toe aan het sauna- of stoombad. Geniet van heerlijke geuren, gecombineerd met een
weldadige warmte.

Geurconcentraat

Met water verdunnen. Bedoeld voor de eerdere
modellen Tylö geurautomaten Sauna Fresh en Steam
Fresh. Plastic flesje 250 ml, dito in verpakking van
24 stuks en in jerrycan van 5 liter.
Eucalyptus-250
(Art. 9002 0000)

Dennen-5 lit
(Art. 9002 2017)

Eucalyptus-250/24
(Art. 9002 0005)

Pepermunt-250
(Art. 9002 0030)

Eucalyptus-5 lit
(Art. 9002 2007)

Pepermunt-250/24
(Art. 9002 0035)

Citroen-250
(Art. 9002 0010)

Pepermunt-5 lit
(Art. 9002 2022)

Citroen-250/24
(Art. 9002 0015)

Menthol-250
(Art. 9002 0040)

Citroen-5 lit
(Art. 9002 2012)

Menthol-250/24
(Art. 9002 0045)

Dennen-250
(Art. 9002 0020)

Menthol-5 lit
(Art. 9002 2027)

Etherische geuroliën

Natuurlijk geurconcentraat, speciaal bedoeld voor de Tylö
Fresh geurautomaat voor sauna en stoombad. Plastic flesje
25 cl.
Eucalyptus 25
(Art. 9002 2030)

Lavendel 25
(Art. 9002 2033)

Pepermunt 25
(Art. 9002 2031)

Kaneel 25
(Art. 9002 2034)

Dennen 25
(Art. 9002 2032)

Citrus 25
(Art. 9002 2036)

Geurautomaat Tylö Fresh

(Art. 9090 8005)
Geurautomaat voor sauna, stoombad en alle omgevingen waar een prettige geur gewenst is. Automatische en
geluidloze werking. Montageafstand max. 2 meter tussen
geurautomaat en sproeier. Tip! Er kunnen maximaal 4 geur
automaten worden aangesloten op één bedieningspaneel
voor wisselende geuren in dezelfde ruimte of in meerdere
ruimtes. Afmetingen 350 x 200 mm.

CC Fresh

Dennen-250/24
(Art. 9002 0025)

Etherische geuroliën

100% etherische oliën. Een paar druppels in een lepel
water die over de hete stenen wordt gegoten, zorgen
voor een frisse bries in de sauna.
Eucalyptus 50ml
(Art. 9002 3022)

Night time 10ml
(Art. 9002 3002)

Eucalyptus 10ml
(Art. 9002 3010)

Energy 10ml
(Art. 9002 3004)

Pepermunt 10ml
(Art. 9002 3012)

Refresh 10ml
(Art. 9002 3006)

Lavendel 10ml
(Art. 9002 3014)

Harmony 10ml
(Art. 9002 3008)

Sinaasappel 10ml
(Art. 9002 3016)

Sensual 10ml.
(Art. 9002 3000)

(Art. 9090 8009)
Elektronisch bedieningspaneel voor comfortabele, automatische aansturing van de Tylö Fresh. Wordt compleet met
transformator geleverd. Kan op elke afstand van de geurautomaat worden gemonteerd.
Afmetingen 130 x 190 mm, diepte 27 mm.

Tylö Fresh Basic

(Art. 9090 8007)
Zoals Tylö Fresh hierboven, maar met transformator en
eenvoudige on/off-regeling voor handmatige aansturing van
de geurintensiteit. Kan ook op de verlichting e.d. worden
aangesloten. Bedoeld voor privégebruik.

Grapefruit 10ml
(Art. 9002 3018)
Citroen 10ml
(Art. 9002 3020)

Collectie etherische geuroliën

(Art. 9002 3024)
Collectie van vijf geselecteerde soorten etherische oliën in een cadeauverpakking.
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Overige accessoires
Aromapot

(Art. 9002 9046)
Geurkruik om boven het stenencompartiment van de saunakachel te hangen. Met water en etherische oliën vullen voor
een ontspannen aromasauna.

Saunaborstelset

(Art. 9002 9040)
Set van twee borstels, inclusief rekje voor montage aan de
saunawand.

Geursteen

(Art. 9002 9048)
Geursteen om op de stenen in het stenencompartiment van
de saunakachel te leggen. Met water en etherische oliën
vullen voor een ontspannen aromasauna.

Stortdouche

(Art. 9002 9050)
Stortdouche van 10 liter inclusief automatische watervullen,
voor een verkoelende plens water na het saunabad.

Scrubhandschoen

(Art. 9002 9044)
Scrubhandschoen met peelend effect voor in de sauna of
onder de douche.

Scrubband

(Art. 9002 9042)
Handig om de moeilijke bereikbare plekjes op de rug te te
kunnen scrubben.
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Ventilatie
Luchtrooster A

(Art. 9017 1000)
Wordt aan de buitenkant van de in- en uitgaande luchtventilatie geplaatst. Grootte 10 x 22 cm (inbouwmaat 8 x 16 cm).

Luchtrooster B

C

van hout 14 x 22 cm.
Espen (Art. 9018 1040)
Beuken (Art. 9018 1038)

B

A

Luchtrooster C
(Art. 9018 1032)
voor sauna’s groter dan 25 m3, ventilatieopening 300 cm2.
Grootte 24,5 x 25,5 cm.

Luchtklep B

voor sauna’s groter dan 25 m3, regelbare opening 0–300 cm2.
Afmetingen 24,5 x 45,5 cm.
Espen (Art. 9018 1036)
Beuken (Art. 9018 1034)

B

Luchtklep C

C

(Art. 9018 1030)
Wordt over de uitgaande ventilatie in de sauna geplaatst om
de luchtstroom te regelen. Afmetingen 14 x 37,5 cm.

Textiel
Het hagelwitte textiel van Tylö is een luxe serie, bestaande uit badlaken, handdoek en badjas.

Textiel Badlaken

(Art. 9016 1024)
Badlaken met groot absorptievermogen van 500 grams wit
katoen.
70 x 150 cm.

Handdoek

(Art. 9016 1026)
Handdoek met groot absorptievermogen van 500 grams wit
katoen.
50 x 70 cm

Badjas

S/M (Art. 9016 1020)
L/XL (Art. 9016 1022)
Stijlvolle badjas met wijde mouwen van 330 grams wit katoen.
Een heerlijk kledingstuk om na het bad om u heen te wikkelen.

Hygiëne
Solvent

(Art. 9090 3000)
Poeder voor het ontkalken van de watertank in de saunakachel Tylö Combi en de stoomgeneratoren van Tylö. Volledig
reukloos en onschadelijk.

Solvent 50

(Art. 9090 3007)
Dito in grootverpakking van 50 stuks.

Solvent Sulfamic

(Art. 9090 3010)
Een zeer effectief ontkalkingsmiddel, uitsluitend voor professioneel gebruik in publieke badgelegenheden. Verpakking
van 5 kg.

Saunaolie

Cleanse Kit

(Art. 9090 3020)
Om kalkaanslag op glazen douchewanden en geglazuurde
tegels te verwijderen, moet u de titaanbal met veel water
gebruiken. Impregneervloeistof om douchewanden en geglazuurde tegels tegen kalkaanslag te beschermen.

Tylö Impregnator

(Art. 9090 3030)
Voor behoud en bescherming van glaswanden en geglazuurde tegels. Op het oppervlak spuiten en met schoon water
afspoelen.

Desinfectiemiddel

(Art. 9002 9100)
Voor het effectief desinfecteren van de saunaruimte. Plastic
jerrycan van 5 liter.

(Art. 9002 2050)
Impregneermiddel voor zitbanken en overige houten inrichting in de saunaruimte. Maakt het schoonmaken eenvoudiger
en zorgt voor een waterafstotend oppervlak. Plastic fles 1 liter
(voldoende voor ca. 6 m2).
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