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Innehåll

TylöHelo är en global koncern med flera starka
bastumärken i portföljen och finns på alla kontinenter för alla slags bastuprojekt, oavsett om det
är för hemmabruk eller kommersiell anläggning.
Vi är den kompletta partnern av bastuupplevelser
av hög kvalitet, med traditionell bastu, ångbad och
infraröd värme.
Tylös grundare Sven-Olof Janson var elektriker vars
uppfinningsrikedom och motivation gjorde det möjligt
för honom att utveckla mindre och effektivare bastuaggregat. Företaget grundades 1949 och har sedan dess
framgångsrikt utvecklats till ett globalt friskvårdsföretag.
Med en enorm passion för bastu och wellness, 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. När du investerar i en Tylö-produkt investerar du
inte bara i en produkt, du investerar också i din hälsa. År av utveckling, erfarenhet och en obeveklig strävan efter perfektion har
lett oss dit vi är idag. Mästare av avkoppling år efter år, för dig och
din hälsa.
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FÖRDELAR MED ATT BASTA
MUSKLER OCH LEDER
Snabbare återhämtning efter träning genom
lättnad av led- och muskelsmärta och minskad
mjölksyreuppbyggnad.
RENGÖR HUDEN
Att svettas på djupet rengör huden, sköljer bort
smuts, döda hudceller och bakterier.

Hans Hägglund, professor vid Uppsala
Universitet i Sverige har nyligen gett ut
en bok om ämnet bastu och hälsa.
Han kommer att utföra studier i Sverige
och forskningen fokuserar uteslutande
på bastu och hälsa.
“Bland de viktigaste fynd som nyligen är gjorda är
kopplingarna mellan regelbundna bastubad och en
möjlig minskad risk för sjukdomar såsom Alzheimers,
stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är något

LUNGSJUKDOMAR
Det kan ha en behaglig effekt på astma och
lunginflammation.

SINNESSTÄMNING
Kan användas i behandling av oro och mild
depression.

HJÄRNHÄLSA
Regelbundet bastubadande kan minska risken för
både stroke och demens.

som verkligen behöver undersökas vidare så att vi kan
försöka ta reda på mekanismen bakom de positiva
effekterna av värme på hälsan.
En av mina studenter genomförde nyligen en studie på

SKYDDAR HJÄRTAT
Det sänker blodtrycket och motverkar
hjärtsjukdomar.

vad effekterna av infraröd bastu är på patienter med
en historia av hjärtsvikt och fann att mängden blod

BASTU FÖR HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
Forskning visar att regelbundna bastubad har positiva hälsoeffekter på såväl hjärtat som din
kondition. Och, kanske viktigast av allt, det skapar harmoni i kropp och själ. I bastun kan du
antingen njuta av ditt eget sällskap och dina egna tankar eller i sällskap av vänner och familj.

som pumpades med varje hjärtslag förbättrades efter
regelbundna sessioner. Vi strävar efter att studera
om traditionella bastur kan ha en liknande inverkan.

ENERGI
Det kan hjälpa dig att sova bättre och därmed
hjälpa mot kronisk trötthet.

Vår förhoppning är att vi kommer att hitta bevis på en
annan form av termisk terapi, som kan vara viktigt för
bastuägare som lever med eller vill förebygga hjärtoch kärlsjukdomar.

SOCIALT OCH AVKOPPLANDE
Avslappnad miljö för sociala tillfällen med familj
och vänner.

Att gå in i en bastu är lika effektivt som att ta en rask
promenad. Du tränar det kardiovaskulära systemet, sätter

SIST MEN INTE MINST: DET ÄR SKÖNT

igång immunförsvaret och frigör hormoner. I tidigare

En bastu är både behaglig och väldigt bra för dig!

studier visar det att regelbundna bastubad kan minska
risken för kardiovaskulär dödlighet med cirka 50% *. ”

* Laukkanen T JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548l
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Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa.
Ekerlids Förlag.
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BASTULÖSNINGAR - TVÅ SÄTT ATT BYGGA BASTU PÅ

MODULER ELLER FÄRDIGA BASTURUM

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

Om du har en öppen yta att placera ett basturum i: Harmony eller Impression.

Om du redan har en yta som ska bli en bastu eller om du vill ha något unikt: platsbyggt.

MODULBASERAD READY-MADE - HARMONY

placering. Du bestämmer vilken typ av trä du vill ha i

SKRÄDDARSYTT FÖR ALLA BEHOV

Den bäst fungerande ventilationen får man på det enklaste

Monteringsfärdiga basturum från Tylö är fullpackade med

väggar och inredning samt hur stor glasyta basturummet

En bastu kan i princip placeras var som helst. Enda

sättet – traditionell självdragsprincip, med tilluftsöppning

smarta lösningar för snabb och enkel montering. Du kan

ska ha. Sedan väljer du det aggregat som bäst passar

kravet, av säkerhetsskäl, är att takhöjden på den plats där

genom väggen under bastuaggregatet och frånluftsventil

bygga bastun själv och anpassa den efter dina personliga

dina behov och slutligen en kontrollpanel. Alla modeller

bastuaggregatet monteras, inte är lägre än 1900 mm.

på väggen diagonalt över rummet. In- och utluftsventil ska

önskemål. Grunden är alltid densamma, formad av våra

finns i alla tillgängliga utföranden. Du kan också designa

Att ha en duschplats i närheten av bastun är en stor

alltid mynna i samma utrymme. Placering av lavar med

gedigna kunskaper. Hantverk, massiva material och

en egen Harmony-bastu och välja antingen vertikal eller

fördel, därför är badrummet oftast den idealiska platsen

höjdskillnad ger en lägre badtemperatur på den nedersta

omsorg om detaljerna står i fokus för denna praktiska

horisontell panel.

för en bastu. Men en del av uteplatsen, vindsutrymmet,

laven, vilket är praktiskt om barnen eller andra i familjen

källaren eller det övergivna barnrummet kan också

tycker att en lägre temperatur känns behagligare. För

vara perfekta utrymmen att göra om till ditt privata

bastuaggregatet gäller särskilda säkerhetsavstånd till

hemmaspa.

sidovägg vilket finns speciellt för varje aggregat.

bastulösning för moderna hem och livsstilar.
Harmony kan även användas till kommersiella

MONTERINGSKLARA - IMPRESSION

anläggningar. De är redo att monteras och är självklart

Våra monteringsfärdiga basturum är fullpackade med

förberedda att klara av det mer frekventa användandet

smarta lösningar för snabb och enkel montering. Med

på tex ett spa. Våra bastur i Harmony-serien kan enkelt

olika planlösningar och layouter kan du enkelt hitta en

anpassas efter dina önskemål i fråga om storlek och

lämplig lösning som tillgodoser dina personliga önskemål.

Läs mer på sidorna 8–19
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Läs mer på sidorna 22–35

BASTURUM

BASTURUM
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MODULBASERAD BASTU

SKAPA DIN EGEN HARMONY I 7 STEG
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HARMONY
Tylös moduluppbyggda bastu Harmony är
lösningen för dig som vill ta den snabba
och enkla vägen till en härlig bastu.
Din bastu levereras som färdiga
komponenter som du enkelt monterar.
Allt är förberett för eldragning och
ventilationssystemen är klara att användas.
Slutresultatet är en snygg bastu med
sömlös konstruktion där alla spikar,
skruvar och fogar är dolda.

1 - UTFORMNING
Välj mellan kvadratisk, hörn, glasfront, glashörn och
runda hörn.
2 - PANEL
Horisontell eller vertikal panel i olika träslag: gran, asp eller
termoasp.

4 - GLAS
Du kan välja mellan klarglas, tonat glas eller frostat glas.
5 - DÖRRHANDTAG
Välj mellan horisontellt och vertikalt, eller vårt
designhandtag.
6 - TAKFRIS

3 - INREDNING
Välj mellan Classic, Classic Slim och Classic Wide lavar i
al, asp eller termoal.
Välj sedan om du vill att lavarna ska ha dekorraster eller
inte. Lave kan ha antingen böjd eller rak front.

Takfrisarna har inbyggd belysning.
7 - AGGREGAT
Aggregatet måste anpassas efter bastuns storlek.
Se jämförelseverktyget på vår webbplats eller använd
tabellen i den här katalogen.

HARMONY MED GLASFRONT

I

8 TYLÖ

Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Harmony MODULBASERAT BASTURUM
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1. UTFORMNING

DAG 1 – LEVERANS & BYGG
Prefabricerade byggdelar levererade
i platta paket

Höjden är alltid 2073 mm och det minsta utförandet mäter 1200 x 1200 mm. Därifrån kan du
göra bastun så stor du vill, även för professionellt bruk på t.ex. spaanläggningar och badhus.
Vi har samlat ett par exempel nedan.

Kanske trodde du att Harmony bara
är en fast modul, men det är ett väldigt
flexibelt rum som passar nästan vilket
utrymme som helst tack vare alla sina
variationer och storlekar.

DAG 2 – REDO FÖR ATT BASTA!

Ventilation klar. Förberett för eldragning.
Kontakta elekriker för installation av aggregat.
Klart för basubad!

CORNER
Asp

CORNER WITH GLAZED SECTION
Gran

SQUARE
Termoasp

SQUARE WITH GLAZED SECTION,
FRONT Termoasp

SQUARE WITH GLAZED SECTION,
SIDE Asp

SQUARE WITH GLAZED SECTION,
FRONT & SIDE Gran

GLASS FRONT
Termoasp

GLASS CORNER
Asp

SQUARE WITH ROUND GLASS
CORNER Asp

AGGREGAT
Kontakta din elektriker

ALLT ÄR
FÖRBERETT
VID
LEVERANSEN

VENTILATION
Klar

Ritningar och mer information om Harmony finns på tylohelo.com/tylo.
Skanna QR-koden för mer information.
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Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Harmony MODULBASERAT BASTURUM
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1

2. PANEL
Träpanelen till Harmony finns i ett par olika varianter som du kan matcha med din inredning.
Alla är tillverkade i virke av högsta klass (klass A) och matchar den övriga Harmonyinredningen perfekt. Välj mellan vertikala (se bild 2) eller horisontella (se bild 1) paneler.

GRAN
Gran är ett av de vanligaste träslaget i de nordiska
länderna och är även väldigt vanligt att använda vid
bastubygge. Den har en ljus färg och är ett medelmjukt
träslag.
Mått: 12 x 85 mm

2
ASP
Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt när
fuktigheten förändras. Den har låg värmeledningsförmåga
och släpper ingen kåda och används därför ofta till bastu.
Mått: 15 x 85 mm

TERMOASP
Den värmebehandlade aspen har en mycket mörkare färg
än den vanliga aspen. Den är formstabil då den är torrare
än en obehandlad och absorberar mindre fukt.
Mått: 15 x 85 mm

I
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Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Panel i asp och Classic inredning i al.

I
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3. INREDNING
Harmony-inredningen finns i en rad olika utföranden och är framtagen för att matcha din
Harmony-bastu. Du kan skräddarsy bastuinredningen genom att välja mellan olika träslag
och utföranden.

CLASSIC
Classic-inredningen i massiv asp, al eller termoal finns
i färdigkapade mått eller kan kapas enligt specifika
önskemål. Serien omfattar lavar och ryggstöd med
dekorraster och täcksida (se sida 31) som ger ett
komplett och arbetat utseende.

CLASSIC SLIM
Bastuinredningen Classic Slim i asp, al eller termoal finns
i färdigkapade mått men kan även kapas efter specifika
krav för skräddarsydda lösningar. Serien omfattar lavar
och ryggstöd med dekorraster och täcksida som ger ett
komplett och arbetat utseende.

ASP
Ett ljust och relativt mjukt träslag som är ett mycket
vanligt val när det kommer till bastuinredning.

AL
Ett mjukt, lite rödlätt, träslag som inte utsöndrar kåda.
Det kan skifta en del i färgen över tiden.

CLASSIC WIDE
Classic Wide-serien i asp, al eller termoal.Den här bastuinredningen är en flexibel lösning som kapas enligt
önskemål. Serien omfattar lavar och ryggstöd.

PANORAMA
Lavarna i Panorama-serien har en överlappande konstruktion
och tillverkas i asp, al och termoal. En anpassningsbar
inredning som kapas enligt kundens önskemål.
Finns även som wide.

TERMOAL
Värmebehandlad al är mörkare i färgen än den obehandlade
och matchar bra med värmebehandlad asp på väggarna.

Panel i gran och Slim inredning i asp.

Skanna QR-koden för mer information.
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Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Harmony MODULBASERAT BASTURUM
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5. DÖRRHANDTAG
Välj mellan horisontellt och vertikalt, eller vårt designhandtag.

4. GLAS

HORISONTELLT

Oavsett om det handlar om dörrglas, glaspartier eller glasfronter är glaset specialtillverkat
för att tåla de stora temperaturskillnaderna mellan bastuns ut- och insida utan att bli skevt
eller deformeras.

VERTIKALT

DESIGNHANDTAG

6. TAKFRIS
Om du vill ha en takfris i din Harmony-bastu är den enkel att montera. Takbeklädnaden som
levereras tillsammans med bastun monteras på takfrisens utsida. LED-spotlights medföljer.

KLARGLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas

BRONSFÄRGAT GLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas

FROSTAT GLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas

MED TAKFRIS

UTAN TAKFRIS

Väggar i klassisk gran eller en mer modern look i glas är en viktig del att tänka på när du ska bygga bastu. Oavsett om
du föredrar klart glas för en känsla av öppenhet, bronsfärgat glas för en varm känsla eller frostat glas för att stänga ute
världen och slappna av.

7. BASTUAGGREGAT
Välj aggregat till din bastu på sidorna 36–47.

I
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Harmony MODULBASERAT BASTURUM

Harmony MODULBASERAT BASTURUM
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FÄRDIGT BASTURUM

I PRAKTISKT FORMAT

IMPRESSION
RYMS
NÄSTAN
ÖVERALLT

Våra svenska formgivare har utmanat sig själva genom att designa en
praktisk funktion i kombination med en stilfull avslappningsmiljö för
den kräsne livsnjutaren. Impression bastu utmärker sig också genom
de sparsamma måtten. Här ser du ett exempel på en Impression i
vanligt utförande. Yttre höjd är 2090 mm.

IMPRESSION BASTU i1309

IMPRESSION BASTU i1313

IMPRESSION BASTU i1713

IMPRESSION BASTU i1115/C

IMPRESSION BASTU i1515/C

IMPRESSION BASTU i1915/C

EXKLUSIVT
KOMBINATIONSINSTRUMENT
Alla Impression-bastur levereras med
en exklusiv hygrometer/termometer
med inbyggd LED-belysning. Inte bara
form och funktion i ett, utan även
stämningsfull belysning.

IMPRESSION
Den mångfunktionella Impression-bastun
byggs enkelt in i befintliga badrum och ger en
hemmaspa-upplevelse trots sin kompakta storlek.
Impression-serien finns i svart och vitt, och i
sex olika storlekar. Väggar, dörrar och glas kan
placeras på olika sätt.

I
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KOMPLETT MED TVÅ BASTULAVAR
Bastun har två lavar i olika nivåer samt
ryggstöd och belysning.

Impression MONTERINGSFÄRDIGT BASTURUM

Impression MONTERINGSFÄRDIGT BASTURUM

I
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FÖRE OCH …

… EFTER

En traditionell träbastu har sin charm, men om du renoverar ditt hem, varför inte passa på
att även uppdatera din bastu. Idag finns det många typer av olika trä och andra material
du kan använda för att ge din bastu ett fräscht, modernt utseende samtidigt som de
ökar hälsofördelarna för dig. Så funderar du på att uppgradera din livsstil – här har vi lite
inspiration för dig!

Denna träbastu har en vacker utsikt över hustaken i

dem ville vi visa att du kan ha båda i ett och samma

Stockholm. Utseendet på bastun matchade inte resten av

rum. Mannen gillade mörka färger, så vi föreslog grå

lägenheten, som genomgick en omfattande renovering.

Taika-panel på väggarna med asp för bänkarna. Sedan

20 TYLÖ

När ägarna bestämde sig för att renovera diskuterade

matchade vi med IR-paneler i grått glas och träramar.

de inledningsvis möjligheten att skapa två bastur; en
traditionell bastu och ett infrarum. När vi pratade med

Resultatet ser fantastiskt ut, eller hur!
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SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

För att bygga en bastu måste du naturligtvis först tänka på utrymmet och placeringen.
Sedan kan du göra dina val steg för steg:
1 - BASTUPANELER

7 - BELYSNING

Välj traditionell väggpanel i gran eller en mer modern

Välj var i bastun du vill ha din belysning. Kanske enbart

klädsel med taika. Det finns många val. De kan placeras

dolt bakom ryggstöd och under lavar för en mysig miljö.

både horisontellt eller vertikalt för att skapa den look du

Eller om du föredrar en lampa på vägg eller i tak med en

önskar. Bakom träpanelen ska det finnas en isolering av

snygg retrolook.

minst 45 mm tjock mineralull i väggar och tak. Placeras
bastun mot en kall yttervägg är det lämpligt att lämna en
luftspalt mellan ytterväggen och bastuns isolering för
att hindra eventuell kondens att tränga in i bastuväggen.
Bastun skall alltid byggas som ett ”rum i rummet”.
2 - INREDNING I TRÄ

!

Välj samma material på lavar och ryggstöd eller gör en
snygg kontrast. Du kan välja om du vill ha smala eller
breda brädor eller om du vill ha en mer klassisk look.
Varför inte testa en flytande lave, Panorama?
3 - GLASFRONTER OCH HÖRN
Du kan ha fronter och hörn i glas för en mer lyxig upplevelse. Det enklaste är att använda dig utav befintliga
glassektioner tillverkade av härdat säkerhetsglas.

Viktigt att få rätt!
VENTILATION

4 - EXTRA INREDNING

Den bäst fungerande ventilationen får man på

Lägg till det där lilla extra på finishen och bekvämligheten

det enklaste sättet – traditionell självdragsprincip,

med en dekorrast, täcksida eller armstöd.

med tilluftsöppning genom väggen under
bastuaggregatet och frånluftsventil på väggen

5 - DÖRRAR

diagonalt över rummet. In- och utluftsventil ska

En bastudörr ska alltid öppnas utåt och tillslutas med

alltid mynna i samma utrymme.

magnetlås, självstängande gångjärn eller motsvarande
som omöjligt kan gå i baklås eller på annat sätt göra

Dörrens ”luftcirkulation” skall samarbeta med

dörren svår att öppna. En professionellt tillverkad dörr

varmluften från aggregatet. Därför placeras

endast avsedd för bastu är därför att rekommendera.

aggregatet på samma vägg som dörren och
endast i undantagsfall på sidoväggen, och då

6 - AGGREGAT – SE SIDORNA 36–47

mycket nära den vägg där dörren är placerad.

Bastuaggregatets effekt ska vara anpassat till bastuSouth Lodge, Sussex, United Kingdom. Credit sparc studio design consultants.

Har du ett utrymme, allt från en gammal garderob till ett stort tomt rum, som du vill
förvandla till en bastu? Eller kanske en gammal bastu som behöver fräschas upp? Du kan
designa det panel för panel och anpassa hela ytan. Varför inte modernisera den med taika
på väggarna och nya bänkar? Välj från standardsortimentet eller kontakta en återförsäljare
för att få en specialgjord bastu, bara för dig.

I
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SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

rummets volym. Som tumregel gäller ca 1 kW per 1,3 m3
rumsvolym. För en bastu med stora glasytor, väggpartier
inne i bastun med kakel eller annat tungt material krävs
högre effekt. Man brukar lägga till 1 m³ per 1 m² tungt
väggmaterial på den faktiska rumsvolymen.

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

I
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1. PANELER
Tylös vackra bastupaneler kan placeras antingen horisontellt eller vertikalt för att skapa den look
du vill ha. Om du skulle vilja ha ett annat träslag, kontakta din återförsäljare för en specialdesign.

PANEL STS 240 ASP/TH
Värmebehandlad asppanel (kvistfri).
Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

PANEL STS 240 GRAN

PANEL STP 240 CEDER

Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

Mått: 11 x 92 mm
Byggmått: 86 mm
10 st/pkt.

Den värmebehandlade aspen har
en mycket mörkare färg än den
obehandlade. Det är ett formstabilt
träslag då det är torrare och absorberar
mindre fukt.

Gran är mycket vanligt val i en
bastu då den har en naturlig look
med kvistar, ljus färg och är ett
medelmjukt träslag.

Ceder är ett relativt mjukt och formstabilt träslag med en aromatisk doft.

PANEL PRO STP 240 ASP
Kvistfri asppanel. Extra bra för offentliga
anläggningar.
Mått: 15 x 95 mm
Byggmått: 85 mm. 10 st/pkt.

Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt även när
fuktigheten förändras. 		

Termoasp

I
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ASP
FINNS I
TVÅ OLIKA
PROFILER

PANEL STS 240 ASP
Kvistfri asppanel.
Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt även när
fuktigheten förändras.

BASTUPANEL STP-PROFIL

BASTUPANEL STS-PROFIL

Mått: 11 x 92 x 2400 mm

Mått: 12 x 95 x 2400 mm

Asp

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

I
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TAIKA-PANELER
Med våra taika-paneler kan du ge din bastu en modern look och känsla. Det är en perfekt
lösning om du letar efter en kontrast i din bastu. Panelerna är bredare än standard och kan
placeras både horisontellt och vertikalt beroende på vilken stil man vill ha. Alla färger finns
i 196 x 3050 eller 180 x 1500 mm.

SVART

GRÅ

NYHET!

BRUN

Brun taika med inredning i termoasp.

I
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OBEHANDLAD

Grå taika med inredning i asp.
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2. INREDNING

Första beslutet att ta när du ska välja trä för din bastu är om du vill att allt ska matcha i
samma nyans eller om du vill ha kontraster. Om du till exempel väljer ljus asp på väggarna
kan du antingen matcha det med samma ljusa asp i inredningen eller ge den en kontrast
med termoasp. Eller tvärtom med ljus asp på väggarna och mörk inredning.
Sedan kan du välja om du vill ha inredningen med smala eller breda brädor eller om du
föredrar en mer klassisk look. Eller varför inte ta en “svävande lave” som Panorama?

I

Panel i asp och lavar i Classic i asp.

Panorama med svävande lave. Panel i asp och lavar i termoal.

Panel i termoasp och lavar i termoal.

Panel i termoasp och lavar i Classic i asp.
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3. GLASFRONTER & HÖRN

4. EXTRA INREDNING

En bastu kan byggas i en mängd olika storlekar och konfigurationer med hjälp av färdiga
sektioner av slitstarkt säkerhetsglas. Evolve har klart glas, träram i asp och golvram i
aluminium och är riktigt lätt att installera. Harmony glasfront har en ren look med klart glas
och utan någon ram.

Lägg till den extra lilla komforten och finishen med dekorrast, golvtrall, armstöd och täcksidor.
DEKORRASTER
Färdigbyggda dekorraster som
skärmar av tomrummet mellan
lavarna.
GOLVTRALL
Golvtrallen känns len och behaglig
under fötterna och ger en känsla av
komfort och lyx.
ARMSTÖD OCH TÄCKSIDOR
Att sätta där lavarna slutar men inte är
fästa mot en vägg eller annat stöd.

!
PS: Glöm inte
ventilluckan

I
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5. DÖRRAR
Våra dörrar av högsta klass är specialtillverkade för att tåla stora temperaturskillnader
mellan ut- och insida, utan att krökas eller förändras.
Har du önskemål om en bastudörr i andra mått och material? Begär gärna offert.

Aluminiumdörr
med strips i
al och likaså i
handtaget på
insidan.

1 - BASTUDÖRR DGL
En exklusiv tröskellös
bastudörr med
dörrblad i härdat 8 mm
säkerhetsglas. Karmen
har magnetliststängning
och dörren har kraftiga
gångjärn av aluminium med
täckdekor i rostfritt stål.

2 - BASTUDÖRR DGB
Robusta bastudörrar i
härdat 8 mm säkerhetsglas
utan tröskel med magnetstängning i handtaget.
Dörren har ingen tröskel och
har magnetliststängning i
handtaget. Standardkarmen
är gjord i fingerskarvad furu.

3 - DGB/DGL MED FYRA
GÅNGJÄRN
Både DGB- och DGLdörrarna går att få med
fyra kraftiga gångjärn,
som ger en mycket stabil
konstruktion. Dörrarna är
tröskelfria och även handikappsanpassade på grund
av sin generösa bredd.

4 - BASTUDÖRR ALU LINE
Denna bastudörr är en produkt av toppkvalitet, med
utmärkta egenskaper tack
vare det tåliga härdade
säkerhetsglaset och dess
vackra design. Glasdörr i
aluminium med aluminiumhandtag på utsidan och
lister och handtag i al på
insidan. Dörrbladet är omgivet av en dekorlist i rostfritt stål som matchar det
eleganta dörrhandtaget.
Alu line finns i klarglas eller
bronsfärgat glas och kan
beställas som vänster- eller
högerhängd.

Mer information finns på tylohelo.com/tylo
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SPOTTAR

VÄGGAR & TAK

NYHET!

SPOTTAR

VÄGGBELYSNING

NYHET!

1

TAKBELYSNING

DOLD
BELYSNING

2

3

4

Få till retrolooken med dekorativa lampor i taket och på väggen.
Glödlampan är inkluderad.
DESIGNLIGHT SAUNA SPOTS
En stilren spotlampa med ljuskällan högt upp så den enkelt
kan motstå hettan. Varje spot har en dimbar transformator
för att enkelt koppla till nästa spot. De ska inte placeras
direkt ovanför ett aggregat. 4,3 W 3000 K 230V IP44
Spot LED - Silver Art.nr. 9001 1034
Spot LED - Vit Art.nr. 9001 1032
Spot LED - Svart Art.nr. 9001 1030

1. Classic Lamp – Svart, frostat glas E14 MAX 40W IP55
Art.nr. 9001 1010
2. Ohm – Svart, frostat glas. G9 MAX 25W VÄGG IP44
Art.nr. 9001 1012
3. Opus – Svart E27 MAX 40W TAK/60W VÄGG IP44
Art.nr. 9001 1016
4. Ohm - Svart E27 MAX 40W IP44
Art.nr. 9001 1014

DOLD BELYSNING

SAUNA LED LIGHTING
För dimbar belysning bakom ryggstöd. Inkluderar ljusstrips och transformator. Kan installeras både inuti och utanför bastun (inte i taket).
Varm vit 3000 K. 12 V. IP 65. Transformator LED 12 V DC 20 W.

LED LIGHT STRIP
För belysning under lavar. Utvecklad för mer subtil
belysningseffekt. V DC. Dimbar. Varm vit 3000K IP65.

LED Längd 1 x 500 mm. 2,4 Watt. Art.nr. 9001 1440

LED 50CM 12V/DC 0.25w Art.nr. 9001 1352

LED Längd 2 x 500 mm. 4,8 Watt. Art.nr. 9001 1442
LED Längd 3 x 500 mm. 7,2 Watt. Art.nr. 9001 1444
LED Längd 4 x 500 mm. 9,6 Watt. Art.nr. 9001 1446
LED Längd 5 x 500 mm. 12 Watt. Art.nr. 9001 1448

STJÄRNHIMMEL

I

LED 38CM 12V/DC 0.16w Art.nr. 9001 1350
LED 90CM 12V/DC 0.50w Art.nr. 9001 1354
LED 190CM 12V/DC 1.20w Art.nr. 9001 1356
LED måttanpassad 12V/DC 1 w/m
Pris per förfrågan

7. BELYSNING

RUBEN SKY LED
Stjärnhimmel som ger känslan av meditativt stjärnljus. Skenets
färg är valbart. Med den medföljande kontrollen kan ni välja
från sju färdiga program eller programmera ett eget som varar
upp till tjugo minuter med upp till tjugo färgväxlingar. Inkl.
kabelanslutningar, 180 mm montagehylsor och elektronikdel.
Går även att synkronisera med belysning bakom ryggstöd.

Välj var i bastun du vill ha din belsyning. Kanske enbart dold under lavar och ryggstöd för en
mysig atmosfär. Eller om du föredrar en lampa på väggen eller i taket med en härlig retrolook.

Ruben Sky 20 Antal: 20
stycken. Effekt 11,6 W.
Art.nr. 9001 1072

Ruben Sky 40 Antal: 40
stycken. Effekt 23,2 W..
Art.nr. 9001 1076

Ruben Sky 30 Antal: 30
stycken. Effekt 17,4 W
Art.nr. 9001 1074

Ruben Sky 60 Antal: 60
stycken. Effekt 34,8 W.
Art.nr. 9001 1078
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BASTUAGGREGAT

FÖREDRAR DU HETT OCH TORRT ELLER
MED EN LÄTT ÅNGA?

6 STARKA ANLEDNINGAR TILL ATT
VÄLJA TYLÖ

1
2

Bastu i Skandinavien rymmer enligt traditionen två

Ångbastu är en mild variant av bastubad som badas

varianter. I det mest klassiska bastubadet ligger

i 45–65° C, vilket många upplever som en behaglig

ger dig ett ångrikt alternativ.

temperaturen i ett basturum på mellan 75 och 90° C och

badtemperatur. Denna temperatur i kombination med en

luftfuktigheten på 5-15%. Då och då häller man en skopa

kontinuerlig och automatisk tillförsel av ånga ger 30–65

SNABB UPPVÄRMNING SOM SPARAR ENERGI

vatten på de heta stenarna i bastuaggregatet, så kallat

% luftfuktighet i ditt basturum. Resultatet blir ett mjukt,

Tylös samtliga aggregat värmer upp ditt basturum upp till dubbelt så snabbt som övriga

badkastning. En lite extremare variant av traditionellt

härligt klimat som både stora och små bastubadare

aggregat. Tylös unika smarta luftcirkulationssystem med dynamiska luftkammare som

bastubad är torrbastu, som kännetecknas av mycket

kan njuta riktigt länge av. En ångbastu kan man krydda

effektivt fördelar varmluften och den patenterade funktionen ”delad effekt” ger energi-

hög värme i ditt basturum (ca 95–110° C) och näst intill

lite extra med väldoftande naturliga örter eller flytande

besparingar på upp till 30 %.

obefintlig luftfuktighet.

doftessenser.

Alla Tylös aggregat är omsorgsfullt utformade för att ge den bästa bastuupplevelsen.
Det vinklade gallret säkerställer optimal fördelning av varmluften. Den inbyggda vattentanken

Förutom överhettningsskydd, termostat och temperaturavkännare har Tylös aggregat berö-

4

Tylö aggregatens djupa, mittplacerade stenmagasin ger hög ångbildning av vattnet som

6
I

“SOFT SAUNA”

3
5
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TRADITIONELL BASTU

ELEGANTA DETALJER

SÄKERHET SOM PRIORITET
OLIKA BADFORMER

ringsskyddet Thermosafe™ som garanterar att yttermanteln aldrig blir för varm för att röra vid.

EFFEKTIV BADKASTNING

75–90 °C

45–65 °C

40–45 °C

Traditionell bastu

SOFT SAUNA

Ångbad

5–15% luftfuktighet

30–65% luftfuktighet

100% luftfuktighet

används.

MADE IN SWEDEN
Tack vare egentillverkning, minutiösa kvalitetskontroller och generösa garantier kan kunden
vara säker på att varje Tylö-aggregat är ett tryggt köp. Det är ett pålitligt aggregat som du
kan njuta av länge.
PRODUKTTESTER OCH CERTIFIKAT
Alla Tylö-aggregat testas löpande under hela tillverkningsprocessen. Det är mycket viktigt för
oss att våra produkter har alla nödvändiga certifikat i det land där de används – för att våra
kunder ska känna sig trygga.

Elektriska AGGREGAT

Elektriska AGGREGAT
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VÄLJ RÄTT TYLÖ-AGGREGAT
Få den perfekta bastuupplevelsen och samtidigt den bästa energieffektiviteten genom att ta
hänsyn till bastuns fysiska egenskaper. Denna tabell nedan ger dig en indikation på val av
aggregat. För att välja rätt effekt är det volymen i kubik du behöver räkna ut.
Du tar längd x bredd x höjd (i meter) = kubikmeter (m³). Var dock uppmärksam på att om du
har mycket glas eller annat material på väggarna behöver du lägga till 1,5 m³ till din bastus
volym för varje kvadratmeter av det andra materialet.

Effekttabell för basturum
Denna guide hjälper dig att välja lämpligt aggregat för maximal effektivitet och användbarhet.

Storleken på basturum för hemmabruk med motsvarande aggregateffekt i kilowatt (kW)*
1160

1245

1330

1415

1500

1585

1670

1755

1840

1925

2010

2095

2180

2265

2350

2435

2520

bredd
2605

2690

1160
1245
1330
1415
1500
1585
1670
1755
1840
1925
2010
2095
2180
2265
2350
2435
djup

* Obs! Om dina bastuväggar är kaklade, stenbeklädda eller är av glas ska du lägga till 1,5 m³ till bastuns volym för varje m2 ”tungt material”.

Aggregatmodeller & energieffekt
Sense Sport 2/4
Sense Sport 6.6 kW
Sense Sport 8 kW
Expression Pure 10 kW**
Expression Elite 10 kW**

I
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Elektriska AGGREGAT

Sense Pure 6.6 kW
Sense Elite 6.6 kW
Sense Pure 8 kW
Sense Elite 8 kW
Sense Pure 10.5 kW
Sense Elite 10.5 kW

Sense Sport Combi 4
Sense Combi Pure 6.6 kW
Sense Combi Elite 6.6 kW
Sense Combi Pure 8 kW
Sense Combi Elite 8 kW
Sense Combi Pure 10.5 kW
Sense Combi Elite 10.5 kW

**med reläbox Commercial Lite

I
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KLASSISKA BASTUAGGREGAT
SENSE SPORT 2/4
Med sitt nätta format går detta effektiva
elektriska bastuaggregat att placera även
i de minsta basturummen utan att kompromissa med varken kapacitet eller utseende. Dess integrerade kontrollpanel ger
ett enkelt handhavande och Thermosafe™
ytbehandling bidrar till hög säkerhet.

SENSE SPORT
Det elektriska bastuaggregatet Sense Sport
finns med två olika effektnivåer och kan
placeras på golvet eller på väggen.
Kontrollpanelen är inbyggd i aggregatet
och sitter nedtill.

Expression-aggregatets konstruktion och egenskaper kompromissar inte med något.
Det har stor uppskattning för sin design och har tilldelats den internationella designutmärkelsen Red Dot. Det är dock inte bara utsidan som drar till sig uppmärksamhet.

*BEN TILL SENSE
Ben till alla Sense-bastuaggregat.
Färg: svart.
Sense 6/8/10 Art.nr. 9000 1060
Sense Combi 6/8/10 Art.nr. 9000 1061

EXPRESSION
Denna prisbelönta design värmer upp
din bastu snabbt och utan problem.
Dess inbyggda luftkammare påskyndar
spridningen av luft och värme och bidrar till
dess energieffektivitet.

Elektriska bastuaggregat för hemmabruk

Skyddsavstånd
Art.nr.

Effekt (kW)

Bastuvolym m³

Vikt aggregat +
stenar (kg)

Mått (BxHxD)

Sidan (mm)

Fram (mm)

Tak (mm)

Expression 10 Black

61001000

10

10–18

29+12

500x730x200

200

200

Expression 10 Champagne

61001003

10

10–18

29+12

500x730x200

200

200

Expression 10 Copper

61001006

10

10–18

29+12

500x730x200

200

Expression 10 Black Thermosafe

61001120

10

10–18

29+12

500x730x200

200

Modell

Golv (mm)

Passande kontrollpanel

Installation

1170

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite

Golvstående*

1170

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite

Golvstående*

200

1170

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite

Golvstående*

200

1170

110

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite

Golvstående*

Sense Sport 2/4

62202020

2.2–4,5

2–4

9,3+7

348x480x214

20

30

1250

Inbyggd

Väggmonterad

Sense Sport 6

61001018

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Inbyggd

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Sport 8

61001012

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Inbyggd

Väggmonterad eller golvstående*
*Ben för golvstående säljs separat.
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KLASSISKA BASTUAGGREGAT

Välj en kontrollpanel till ditt
Sense Elite/Pure aggregat
ELITE CLOUD
Uppvärmningstiden är kortare och du kan ställa in luftfuktigheten i exakt procentandel för fullständig kontroll.
Kan anslutas till trådlöst nätverket för maximal
användbarhet och enkelhet.

SENSE ELITE/PURE
Sense Pure är utrustat med den digitala kontrollpanelen
Pure med pekskärm som standard för enkel och smidig
användning.

PURE
Levereras med vår digitala kontrollpanel med pekfunktion
som gör användningen enkel och smidig. Du kan ställa in
temperatur och tid.

Sense Elite är försett med Elite Cloud kontrollpanel med
molnbaserad funktionalitet så att du kan styra bastun
via din telefon var du än befinner dig. Dörrkontakt krävs
för fördröjd start.

10–20 V Väggmonterat aggregatskydd
10.7–20 kW. Art.nr. 9000 1012
6–8 H Hörnmonterat aggregatskydd
6.6-8 kW. Art.nr. 9000 1003
10–20 H Hörnmonterat aggregatskydd
10.7-20 kW. Art.nr. 9000 1013

Elektriska bastuaggregat för hemmabruk
Modell

TYLÖ AGGREGATSKYDD
6–8 V Väggmonterat aggregatskydd
6.6–8 kW. Art.nr. 9000 1002

Skyddsavstånd
Art.nr.

Effekt (kW)

Bastuvolym m³

Vikt aggregat +
stenar (kg)

Mått (BxHxD)

Sidan (mm)

Fram (mm)

Tak (mm)

Golv (mm)

Passande kontrollpanel

Installation

Sense Pure 6

61001031

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Pure 8

61001033

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Pure 10

61001110

10.5

10–18

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Elite 6

61001480

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Elite 8

61001482

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Elite 10

61001484

10.5

10–18

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*
*Ben för golvstående säljs separat.
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SENSE SPORT COMBI 4
Njut av både bastu och lätt ånga med detta lätta och flexibla
bastuaggregat i kompakt format. Lättplacerad och smart
utformat. Det har integrerad kontrollpanel och skyddande
Thermosafe™ ytbehandling.

VÄLJ
KONTROLLPANEL
PURE ELLER
ELITE CLOUD
PÅ SIDAN 48.

COMBI AGGREGAT FÖR SOFT SAUNA
SENSE COMBI ELITE/PURE
TYLÖ BASTUSTENAR
Vulkanit bastusten från Tylö. Äkta, högklassiga, värmeackumulerande bastustenar som ger skön ånga och håller länge.
Placera stenarna luftigt så förkortas bastuns uppvärmningstid
och elementen håller längre.

Sense Combi Pure eller Elite har samma effektiva och snabba drift
som övriga aggregat i Sense-serien, men tillhandahåller traditionell
torrbastu tillsammans med en lätt och omslutande ånga för ökad
flexibilitet och njutning.
Sense Combi Elite kommer med Elite Cloud kontrollpanel som har
molnbaserad funktionalitet.

Bastusten 20 kg. Under 100 mm.
Art.nr. 9014 1020

Elektriska bastuaggregat för hemmabruk
Modell

Skyddsavstånd
Art.nr.

Effekt (kW)

Bastuvolym m³

Vikt aggregat +
stenar (kg)

Mått (BxHxD)

Sidan (mm)

Fram (mm)

Tak (mm)

Golv (mm)

Passande kontrollpanel

Installation

Sense Sport Combi 4

62202060

4,5

2–4

13,4+7

348x480x274

20

30

1250

Sense Combi Pure 6

61001180

6.6

4–8

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Inbyggd

Väggmonterad

Sense Combi Pure 8

61001182

8

6–12

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Combi Pure 10

61001184

10.5

10–18

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Combi Elite 6

61001490

6.6

4–8

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Combi Elite 8

61001492

8

6–12

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*

Sense Combi Elite 10

61001494

10.5

10–18

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud ingår

Väggmonterad eller golvstående*
*Ben för golvstående säljs separat.
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AGGREGAT FÖR
KOMMERSIELLT BRUK
KOMMERSIELLT BRUK

SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM
En kombination av Steam Commercial-generator, Sense Commercial-bastuaggregat
med ångfördelare och Elite Cloud kontrollpanel möjliggör en Soft Sauna-upplevelse även
i offentliga och kommersiella miljöer. Soft Sauna är en modern variant av den traditionella
bastun och står för ett nytt sätt att njuta av värme och fukt.

Storleken på basturum för kommerciellt bruk med motsvarande
aggregateffekt i kilowatt (kW)*
Modell

4–8 m3

Sense Commercial 6

6–12 m3

10–18 m3 15–35 m3 22–43 m3

6.6

Sense Commercial 8

Styr och övervaka din bastu från kontoret eller receptionen med hjälp av WiFi, en mobil enhet
och Tylös app. Denna app har specialutvecklats för att optimera din bastuupplevelse och är
kompatibel med iOS, Android och datorer.

8.0

Sense Commercial 10

10.7

Sense Commercial 16

16.0

Sense Commercial 20

20.0

+

* Obs! Om dina bastuväggar är kaklade, stenbeklädda eller är av glas ska du
lägga till 1,5m3/m2 till bastuns volym för varje m2 ”tungt material”.

+

Steam Commercial
generator

Sense Commercial
bastuaggregat
med ångfördelare

SENSE COMMERCIAL
Det mindre Sense Commercial aggregatet
finns med två olika effektnivåer. Kombinera
med Elite Cloud kontrollpanel så kan du
kontrollera det från var du vill!

Elite Cloud kontrollpanel
med reläbox
Commercial och
Tylarium Elite-kit*

* Temperatur/fukt sensor, 4 m sensorkabel, 3 m synkkabel.

Det större aggregatet finns i tre olika
effekter och är passande till större
bastuanläggningar. Kombinera gärna med
en ånggenerator, ångfördelare, reläbox och
sedan Elite Cloud så blir det en komplett
upplevelse.

Tylarium
Bastuvolym m3

Bastuaggregat kW

Reläbox

Ånggenerator kW

Kontrollpanel

10-18

Sense Commercial 10

Commercial Lite

Steam Commercial 9

Elite Cloud

15-35

Sense Commercial 16

Commercial

Steam Commercial 9

Elite Cloud

22-43

Sense Commercial 20

Commercial

Steam Commercial 12

Elite Cloud

Elektriska aggregat för kommersiellt bruk
Modell

BERÄKNA
HUR MYCKET
DU KAN SPARA MED VÅRT
STANDBY-VERKTYG.
Skanna QR-koden.

Krävs

Tillval

Tylarium Elite Kit
Art.nr. 71016000
Tylarium Elite Kit
Art.nr. 71016000
Tylarium Elite Kit
Art.nr. 71016000

Ångfördelare
Commercial
Ångfördelare
Commercial
Ångfördelare
Commercial

Skyddsavstånd
Art.nr.

Effekt (kW)

Sense Commercial 6

61001025

6.6

Sense Commercial 8

61001027

8

Sense Commercial 10

61001090

10.7

Sense Commercial 16

61001092

16

Vikt aggregat +
stenar (kg)

Mått (BxHxD)

Sidan (mm)

4–8

16+20

431x559x375

110

1900

6–12

16.5+20

431x559x375

110

1900

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite Väggmonterad eller golvstående*

10–18

32+25

650x650x400

150

1900

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite

Väggmonterad

15–35

32+25

650x650x400

150

2100

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial

Väggmonterad

Bastuvolym m³

Fram (mm)

Tak (mm)

Golv (mm)

Passande kontrollpanel

Installation

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite Väggmonterad eller golvstående*

Sense Commercial 16 3x230V

61001100

16

15–35

32+25

650x650x400

150

2100

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial

Väggmonterad

Sense Commercial 20

61001094

20

22–43

32+25

650x650x400

150

2100

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial

Väggmonterad

Sense Commercial 20 3x230V

61001102

20

22–43

32+25

650x650x400

150

2100

Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial

Väggmonterad
*Ben för golvstående säljs separat.
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KONTROLLPANELER

Kontrollera din bastu med en smart kontrollpanel. Pure står för enkelhet och funktionalitet. Elite Cloud har molnbaserad funktionalitet och kan ha flera användarprofiler så
den är det perfekta valet för ett spa eller annan större anläggning.

NYHET!

BEKYMMERSFRITT
Vår nya kontrollpanel Elite Cloud har blivit uppgraderad
med molnbaserad funktionalitet så att du kan styra din
bastu via din telefon var du än befinner dig. Varför inte
komma in till en uppvärmd bastu efter en dag i skidbacken
eller efter en ansträngande dag på jobbet. Elite Clouds
interna processor och operativsystem möjliggör en
mängd avancerade funktioner. Förutom många personliga
inställningar kan Elite Cloud även programmeras för att
passa ditt personliga schema. Lägg därtill funktioner som
extra fläktar, doftpumpar eller belysning.

Pure
INTUITIV DESIGN OCH FUNKTIONER
Den eleganta och kompakta utformningen av kontrollpanelen Pure gör den till det
självklara valet om man förutom funktionalitet och avancerad teknik också vill att
panelen ska vara snygg att titta på.
Den ultratunna, svarta panelen tänds och genom några få knapptryck kan du
ställa in belysning, temperatur och tid. Du kan förstås ställa in starttid i förväg så
att du kan gå in i ett härligt varmt bastubad eller ångbad så fort du kommer hem.

Med Elite Cloud hanterar du allt lika enkelt och precist.
På 4,5 tumsskärmen kan du hela tiden hålla koll på
de olika funktionerna i din bastu eller ditt ångbad.
Kontrollpanelen behöver kompletteras med en dörrkontakt
för molnbaserad funktionalitet.

PLACERING AV KONTROLLPANEL
Vi rekommenderar placering utanför basturum på grund av den lägre temperaturen. Du kan placera den i ett Tylö Harmony basturum
eller en platsbyggd bastu om ventilationen är enligt Tylös princip, ventilation genom naturligt drag, och placera det minst 300 mm från
aggregatet och minst 800 mm upp från golvet. Om inte möjligt placera den på utsidan av bastun.
Den omgivande temperaturen ska inte överstiga 80°C.
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Elite Cloud

KONTROLLPANELER

LADDA NER
TYLÖS APP
OCH FÅ
KONTROLL!
KONTROLLPANELER
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BASTUTILLBEHÖR

BRILLIANT SILVER

Stäva, skopa, hygrometer, termometer, sandur

BRILLIANT BLACK

BRILLIANT ACCESSOARER
Brilliant accessoarserie har tagits fram i samarbete med den italienska designern Paola
Garatto. Den vackra diagonala formen är inspirerad av havets vågor. Serien innehåller stäva,
skopa, termometer, hygrometer och sandur i en vacker matt svart eller en glamorös silver.
Serien är gjord i aluminium och är anodiserad och sandblästrad för en högkvalitativ finish
och lång livslängd. Handtaget på stävan är gjord i björk och är extra förstärkt med asp.
Förutom den snygga designen har stävan en smart funktionell pip som
möjliggör en mer precis hällning av vatten – idealisk för att fylla på
vattentanken på Tylös Combi-aggregat.

MÖT DESIGNERN,
PAOLA GARATTO
Paola Garatto designade accessoarserien Brilliant i samarbete med
TylöHelo. Ibland passar inte basturelaterade produkter så bra ihop med
den moderna hemmabastun eller ett
lyxigt spa. Därför skapade Garatto
eleganta bastutillbehör som passar
bra med de flesta bastuinteriörer.
Konceptet speglar TylöHelos värderingar, kombinerat med moderna
nordiska, estetiska drag. De valda
materialen är både praktiska och
vackra - ett perfekt komplement och
förbättring av bastuupplevelsen.
Paola Garatto arbetar som frilansdesigner, baserad i Helsingfors och
Venedig, och är involverad i många
tvärvetenskapliga designprojekt.

Stäva, skopa, hygrometer, termometer, sandur

TILLBEHÖR CLASSIC

Hennes design återspeglar principerna
för industriell design med en moderiktig
look. Hon hämtar inspiration från högkvalitativt italienskt hantverk, blandat
med progressiv designestetik och
värderingar från Norden.

Stäva, Skopa, Hygrometer/Termometer,
Termometer.

www.paolagaratto.com

CLASSIC

Presentförpackning Bastu Classcic
Innehåller Classic stäva, skopa,
hygro/termo, och bastudoft.

FUNKTIONELL PIP
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