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Innehåll

Ta med värmen in i ditt hem med en Tylösand infraröd
kabin och njut av hälsofördelarna. Enkel att installera och
enkel att använda, en elegant Tylösand kabin skapar den
svenska sommarkänslan i ditt hem. Tuff träning? Behöver
du rehabiliteringstid? Slå på kabinen. Stäng nu av från omvärlden.
Tylösands infraröda kabiner från Tylö, ett företag med över
sjuttio års erfarenhet av att erbjuda bastuupplevelser av hög
kvalitet, och mer än 20 år med att erbjuda infraröd värme.
Med en enorm passion för bastu och hälsa, solida traditioner
inom hantverk och bred kunskap omdefinierar Tylö bastuscenen
genom att alltid fortsätta att skapa bastuprodukter av högsta
kvalitet som är gjorda för att vara en viktig del av ett hälsosamt liv.

Hur infraröda kabiner fungerar

4

Njut av fördelarna med infraröd

5

Hjälper din hälsa, hjälper vår planet

7

Lätt att installera, lättare att njuta av
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Välkommen till vår fantastiska bastuvärld.

Hotel Tylösand, Halmstad Sverige.

Med reservation för ändringar i vårt sortiment.
Den senaste versionen finns på tylohelo.com/tylo

NJUT AV FÖRDELARNA
MED INFRARÖD
• Bättre sömn
• Avkoppling
• Detox
• Bränn kalorier
• Lindra ömma leder och muskler
• Stramare hud
• Ökar blodcirkulationen

HUR INFRARÖDA KABINER FUNGERAR
En infraröd kabin använder IR-vågor för att skapa värme och som i sin tur tränger igenom
kroppen direkt utan att värma upp luften runt omkring dig. Detta får dig att svettas vid lägre
temperaturer än med en traditionell bastu.
Enligt Mayo-kliniken * visar studier att infraröda kabiner minskar effekterna av kroniska
sjukdomar som högt blodtryck, typ 2-diabetes, artrit mm. De hittade inga negativa effekter
med infraröda kabiner.

KOPPLA AV OCH LUTA DIG TILLBAKA
I DIN EGEN INFRARÖDA KABIN
Från en djupgående, rensande detoxsvett till smärtlindring, mindre trötthet och bättre sömn,
erbjuder en infraröd kabin många hälsofördelar. Vissa människor säger att det till och med
försenar åldrandet och ger en stramare hud.
Att investera i en Tylösand infraröd kabin innebär inte bara avkoppling, utan en investering i
ditt sinne, kropp och allmänna hälsa.

* https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/infrared-sauna/faq-20057954
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HJÄLPER DIN HÄLSA,
HJÄLPER VÅR PLANET
Våra IR kabiner har integrerade väggpaneler med en effekt som ger dig en terapeutisk, jämn
värme över hela kroppen. Panelerna är tillverkade av ett biologiskt nedbrytbart trämaterial.
De har ett mer lyxigt utseende och är lätta att underhålla. Eftersom de är biologiskt
nedbrytbara har de endast en liten effekt på vår miljö när du återvinner dem.

LÄTT ATT INSTALLERA,
LÄTTARE ATT NJUTA AV
Det är enkelt att montera en kabin och du behöver inga verktyg. Montera helt enkelt väggpanelerna på en lättmonterad bas och säkra dem med en lättmonterad takpanel.
De prefabricerade väggpanelerna, bänkarna och golvet levereras i klar Hemlock, vilket är ett
ljust trämaterial som tillhör tallträden.

KROPPSVÄNLIG

MILJÖVÄNLIG

Infraröd värme är ett säkert och bekvämt

Infraröd teknik använder inte mer el än

sätt att rensa kroppen från diverse

många andra vanliga hushållsapparater.

slaggprodukter. Det lindrar även värk
och stress.

TIDVÄNLIG

FAMILJEVÄNLIG

Du behöver inte vänta på att en infraröd

Infraröda kabiner är säkra och lätta att

kabin skall värmas upp utan du kan

använda för både vuxna och barn.

njuta av fördelarna så snart du har satt
dig till ro.
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ATT VÄLJA DIN KABIN ÄR LIKA ENKELT
SOM ATT RÄKNA TILL 1,2,3
Föredrar du att koppla av ensam? Välj en kabin för en person. Vill du dela lite värme för två?
Då är våra 2-personerskabiner något för dig. Koppla av i infraröd värme med familjen?
Våra 3-personerskabiner och har allt utrymme du behöver. Alla våra
kabiner finns tillgängliga i svart och grått. Och om du inte vill välja kan
du välja en kombibastu som erbjuder både infraröd och en traditionell
bastuupplevelse, se sidan 15.

Tylösand T-810

Tylösand T-820

Den perfekta infraröda kabinen om du inte har tillräckligt
med utrymme eller bara vill bastu ensam. T-810 erbjuder
samma lyxiga funktioner som större modeller: Låg EMR,
helvägg i glas, RGBW-ljusstyrning med dimmer och färgljusterapi. Ont om plats? Inga problem. Du kan installera
Tylösand T-810 i nästan alla rum.

Den extremt populära T-820 infraröda kabinen är perfekt för
en eller två personer. Den erbjuder alla lyxiga funktioner
du får i de andra modellerna, inklusive låg EMR, frontglas
i helt glas, RGBW-ljusstyrning med dimmer och färgljusbehandling. Vill du ha mer lyx i sovrummet? Eller vill du
lägga till lite stil i ditt träningsutrymme? T-820 passar
enkelt in i båda.

Mått: B 913 x D 913 x H 1938 mm

Mått: B 1213 x D 1013 x H 1938 mm

Tylösand T-870
En kombination av fantastisk design och enastående
utrymmeseffektivitet, T-870 infraröd kabin har en 5-sidig
design. Den är perfekt för två eller tre personer och
passar in i nästan alla hörn. Naturligtvis erbjuder den alla
de utmärkta funktionerna du förväntar dig av de andra
modellerna, inklusive: låg EMR, fronten är helt i glas,
RGBW-ljusstyrning med dimmer och färgljusbehandling.
Mått: B 1301 x D 1301 x H 1938 mm
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Tylösand T-825
Den rymliga, eleganta T-825 infraröda kabinen är avsedd
för två eller tre personer och har samma lyxiga funktioner
som du hittar i alla andra modeller: Låg EMR, frontvägg i
glas, RGBW-ljusstyrning med dimmer och färgljusterapi.
Mått: B 1633 x D 1078 x H 1938 mm
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FUNKTIONER FÖR EXTRA
KOMFORT OCH STIL

Belysning
Indirekt belysning för
perfekt avkoppling.
RGBW för färgval.

Din Tylösand infraröda kabin har en rad standardfunktioner i
toppklass och erbjuder en mängd olika färgbehandlingar.

Paneler

Handtag

Horisontella
träpaneler för ett mer
harmoniskt utrymme.

Handtag som fungerar
som en handdukshängare
på utsidan och en
tabletthållare på insidan.

Högtalare

Golv

Bluetooth-högtalare.

CarbonFlex® golvplatta
med infraröd värme i
färger som matchar
panelerna.

KÄNN DIG
STARKARE,
HÄLSOSAMMARE
OCH I BÄTTRE
BALANS MED IR.

Panelfärger

NJUT AV TERAPI GENOM FÄRGER

Lavar
Rundade säten för
ökad komfort och
benutrymme.

Alla modeller finns i grått eller svart tyg som
passar ditt rums atmosfär.

Smart, intuitiv kontrollpanel

RÖD

Luta dig tillbaka med din favoritspellista, koppla av till din senaste
ljudbokshistoria eller ändra färg med bara en touch.
• Wi-Fi-funktion.
• Mobilapp
• Intuitiv display (tid / temp /
belysning / systemstatus).
• 60-minuters timer.

• Inbyggd RGBW-ljusstyrning med
dimmer.
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Symbolen för kärlek
och passion. Ökar
energi och vitalitet.

GRÖN

Harmonisk och
avkopplande, skapar
balans och kärlek.

BLÅ

Ökar lugn, kärlek
och vänlighet.

• Inbyggt Bluetooth-ljud.
• Röststyrning som är kompatibel
med Alexa, Google och Siri.

TURKOS

Hjälper oss att bli
mer lugna, fridfulla
och kreativa.
Bluetooth
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Vi vet alla att vi behöver ljus för att leva. Speciellt under de mörka vintermånaderna.
Ljusterapi handlar om att använda färger för att förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande,
varje specifik färg i spektrumet har en positiv effekt på våra kroppar. Vilken färg är din favorit?

GUL

Lycka och mycket
energi. Ökar humor
och lätthet.

LILA

Färgen på lyx och
andlig medvetenhet
stimulerar intuition
och fantasi.
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VARFÖR HOTEL TYLÖSAND VALDE ...
INFRARÖDA KABINER
Hotel Tylösand är beläget vid sydvästra Sveriges kust och är ett av landets ledande
spahotell. Hotellet är känt för att erbjuda aktiva fritidsaktiviteter och ett unikt
tillvägagångssätt för hälsa och välmående. Deras nya initiativ är en ny behandling kallad
biohacking. I biohacking ingår IR-behandling, laserbehandlingar och LEDmasker. De valde
Tylösands kabiner för IR-behandlingar.
Anette Rolfsson, hotellets biohackkoordinator förklarar:
”Jag har arbetat med IR-behandlingar i ungefär två år på en annan spa-anläggning här i
Halmstad, men de använde det mer som en rehabiliteringsteknik. Här vill vi använda IR för
både återhämtning och inre och yttre skönhet.
Vi valde IR som en behandling eftersom det är en del av vårt biohack-koncept och vi
förstår också hur populärt det är just nu. “Naturligtvis vill vi vara en av de första spaanläggningarna i Sverige som använder IR som behandling.”

Hur fungerar det? Vad är fördelarna?
Anette förklarar att det inte alls är komplicerat. Hotellgäster kan välja antingen en 25- eller
50-minutersbehandling som kan bokas för gäster och personer som vill njuta av IR.
De erbjuds också ett detox te för extra rensning av slaggprodukter i kroppen.
”Infraröda kabiner är bra för både insidan och utsidan”, säger Anette. ”Det har en
rengörande effekt på huden, hjälper dig att slappna av och i vissa fall hjälper det
dig att sova bättre. Det är en perfekt behandling efter ett träningspass för bättre
muskelåterhämtning. ”
När ska jag gå på en infrabehandling? Efter sport? Rehab?
Anette tycker att du alltid ska använda IR efter träning och när som helst du vill koppla
av. ”Jag har sett en trend att människor som tränar padel, crossfit, tennis, fotboll etc.,
använder det som en återhämtningsbehandling. Vi har också människor som använder
det som en skönhetsbehandling. Människor i alla åldrar kommer till oss för att njuta av
IR-behandling. ”
Varför valde ni IR-kabiner från Tylö?
Anette tvekade inte att svara på frågan: ”Det var självklart eftersom vi använder Tylös
andra bastuprodukter i vårt spa, och vi är mycket nöjda med dem. De är ett lokalt företag
som tillverkar högkvalitativa produkter. ”
Nämn tre saker som sammanfattar IR-upplevelsen
Enligt Anette: Avslappnande, lugnande, rengörande.
Anette anser att man borde använda en IR-kabin regelbundet för bästa effekt. ”Det som
är bra med Tylös IR-kabiner är att du kan ansluta till Bluetooth och välja din egen musik.
Det gör upplevelsen mysigare och trevligare. Jag rekommenderar alla att prova. Jag vet
att de kommer att älska det. ”

I

12 TYLÖ

I

TYLÖ 13

MER EFFEKT, MINDRE ENERGI
Infraröda kabiner använder värmevågor för att värma upp din kropp direkt, så du behöver mindre
värme för att få en mer intensiv svettning.

VÄRMER UPP HELA KROPPEN

Tylösands kabiner är utrustade med paneler som genererar värme jämnt och erbjuder
täckning från sida till sida.
Panelerna har en större värmeyta för att ge dig bästa möjliga komfort. De överför också
maximal exponering över så stort område som möjligt för att kapa den optimala känslan
som ger dig mjuk, jämn värme för den perfekta bastuupplevelsen.
De är förmodligen de säkraste infraröda panelerna på marknaden, med vår egen
patenterade teknologi.

KOMBINATION 2 I 1 BASTU
Är du inte säker på vilken typ av bastu du vill ha? Varför inte njuta av båda? Basta lugnt i
bekvämligheten av en traditionell bastu. När tiden är knapp eller om du är på humör för en
mildare värmebehandling, ta sedan det infraröda alternativet.
Vår traditionella Tylö-bastu har kombinerats sömlöst med infraröd teknik för att ge dig det
bästa av två världar.
Välj mellan tre olika typer av individuella infraröda paneler som du kan byta mot en del av
ryggstödet, vilket ger dubbelt så mycket bastuglädje. Paneler finns i grått och svart.
Tygpanelerna är gjorda av Hemlock-virke som är ett ljust
trämaterial som tillhör tallträden och finns i tre storlekar.
Kombinera dem i din bastu eller använd dem för att bygga
ett anpassat infrarött rum.
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STORLEKAR INFRA PANELER:
Small: 980 x 275 mm, 110 W
Medium: 980 x 360 mm, 150 W
Large: 980 x 680 mm, 300 W
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Se även våra kataloger för bastu- och ångprodukter.
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Ta med värmen in i ditt hem med en Tylösand infraröd
kabin och njut av hälsofördelarna. Enkel att installera
och enkel att använda, en elegant Tylösand-kabin
skapa den svenska sommarkänslan till ditt hem.
Tuff träning? Behöver du rehabiliteringstid?
Slå på kabinen. Stäng nu av från omvärlden.

