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Via de ingebouwde infraroodpanelen geven de 
infraroodcabines Prime van Tylö een weldadige 
en langdurige infraroodwarmte af. De infra-
roodwarmte zorgt voor een heerlijk gevoel van 
ontspanning. De warmte is gebaseerd op het 
CarbonFlex-verwarmingssysteem en de grote 
infraroodpanelen garanderen een gelijkmatige 
warmteverdeling in bank, muur- en vloersecties. 
Het CarbonFlex-verwarmingssysteem is ge-
baseerd op een beproefde techniek die voor  
een hoge betrouwbaarheid en veiligheid zorgt.

Infraroodwarmte in de saunaruimte levert een aantal voordelen voor zowel 
de gebruiker als de portemonnee op. Door de warmte via elektromagneti-
sche straling warmt de saunaruimte effectief en snel op en verbruikt u 20% 
minder energie dan bij een normale sauna. Door ons eigen EvenHeat™- 
systeem wordt de warmte gelijkmatig over het hele lichaam verspreid.

De Pure Infra-cabine biedt u veilige warmte met de nieuwste infra-
roodtechniek. Uiteraard betekent dat de laagste niveaus aan elektro-
magnetische straling (EMR) en elektrische velden van alle infrarood-
systemen die momenteel op de markt zijn.

Met het exclusieve EvenHeat™-systeem geniet u van een gelijkmatig, 
prettig infraroodbad zonder dat u onnodig blootstaat aan elektrische 
velden. Pijn en spanningen verminderen en het lichaam wordt effectief 
ontslakt, terwijl het genieten centraal staat. 
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Alle infraroodsystemen genereren in bepaalde 
mate elektromagnetische straling en elektri-
sche velden. Ook bij lage standaardniveaus is 
niet 100% zeker wat het feitelijke effect is van 
langdurige blootstelling. De techniek in Pure Infra 
is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u zich geen 
zorgen hoeft te maken over onnodige blootstel-
ling. Zo is bijvoorbeeld het elektrische veld van de 
Pure Infra kleiner dan het veld waaraan u wordt 
blootgesteld als u achter een computerscherm zit 
of als u uw mobiele telefoon gebruikt. We willen 
nou juist het lichaam reinigen, dus blootstelling 
aan onnodige straling willen we zeker niet! 

BETER VOOR IEDEREEN
De Pure Infra-cabines warmt u snel en effectief 
op met één druk op het aanraakscherm. Er 
wordt bovendien vrijwel direct opgewarmd naar 
het niveau dat u hebt ingesteld, met een tot wel 
20% lager energieverbruik dan bij andere syste-
men. De veiligste en prettigste infraroodwarmte 
voor een infraroodcabine is dus ook meteen de 
zuinigste. En daar hebben we allemaal wat aan.

VERWARMT HET HELE LICHAAM
Het exclusieve EvenHeat™-systeem heeft grote 
verwarmingspanelen, die ervoor zorgen dat de 
infraroodgolven het hele lichaam gelijkmatig 
verwarmen. Met EvenHeat™ zijn er geen “koude 
punten” meer als gevolg van een ongelijkmatige 
verspreiding van de warmte. U steekt gewoon 
de stekker erin en u kunt meteen genieten van 
de ontspanning en zuiverheid voor uw lichaam, 
eenvoudig en comfortabel in uw eigen huis.

MUZIEK IN UW OREN 
Elk Pure Infra-cabinemodel heeft een muziek-
installatie met touchscreen, zodat u naar uw 
favoriete tracks kunt luisteren. De verborgen 
luidsprekers creëren een zuiver en tot de 
essentie teruggebracht interieur. Zo kunt u in 
een ontspannende entourage dagelijks van uw 
infraroodbad genieten.

HEERLIJK VOOR UW OGEN 
Het verlichtingssysteem van de Pure Infra- 
cabines is samengesteld uit drie modules, 
bestaande uit gedempte lijstverlichting, pla-
fondleeslampen en kleurentherapie. Ontspan 
met de gedempte lijstverlichting om u heen, 
creëer een stimulerende sfeer met kleuren die 
u nieuwe energie geven of ga gewoon lekker de 
krant of een goed boek lezen zonder uw ogen al 
te veel te belasten.

DE LAAGSTE STRALING EN ELEKTRISCHE 
VELDEN
Er is simpelweg geen enkel systeem voor infra-
roodcabines dat uw blootstelling aan elektro-
magnetische straling en elektrische velden beter 
weet te minimaliseren dan Pure Infra. Onze  
exclusieve techniek, waarvoor we patent 
hebben aangevraagd, houdt in dat de elektro-
magnetische straling en elektrische velden 
die de Pure Infra-cabines genereren, onder de 
standaard van de Zweedse autoriteit voor stra-
lingsveiligheid liggen, de strengste ter wereld.

Dit krijgt u allemaal

Verwarmingssysteem met zo min  
mogelijk straling en elektrische velden,  
met niveaus die nog lager liggen dan de 
strenge Zweedse eisen.

Het exclusieve EvenHeat™-systeem  
– snelle en gelijkmatige verwarming 
zonder “koude punten”.

Robuuste kwaliteit en fraai design met licht 
Canadees hemlock-hout.

Prefab-panelen voor snelle montage zonder 
gereedschap.

Volledig glazen fronten en deuren van de 
vloer tot het plafond, uitgevoerd in gehard 
glas van de hoogste kwaliteit.
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A - PRIME+ 99 
1 persoon. 914 x 914 x 1940 (mm) (BxDxH)  
Art.nr. 9510 9700  

B - PRIME+ 1210 
2 personen. 1219 x 1016 x 1940 (mm) (BxDxH)  
Art.nr. 9510 9710  

E - PRIME+ 1811 
3 personen. 1829 x 1118 x 1940 (mm) (BxDxH)
Art.nr. 9510 9730  

C - PRIME+ 1515/C 
4 personen. 1524 x 1524 x 1940 (mm) (BxDxH)
Art.nr. 9510 9760  

F - PRIME+ 1814 
4 personen. 1829 x 1422 x 1940 (mm) (BxDxH)
Art.nr. 9510 9740  

D - PRIME+ 1611 
3 personen. 1626 x 1118 x 1940 (mm) (BxDxH)
Art.nr. 9510 9720  

G - PRIME+ 1313/C 
3 personen. 1321 x 1321 x 1940 (mm) (BxDxH)
Art.nr. 9510 9750  
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