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Stoom
Water heeft een ontspannend effect als u er door
wordt besproeid of als het u in de vorm van stoom
omarmt. In het brede assortiment van Tylö vindt
u zowel stoombaden als douches. Het stoombad
werkt ontspannend en maakt de huid soepel.
Het doucheassortiment combineert slimme
functies met een smaakvol design.
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Stoomkolom tx202
Het bestaande systeem van Tylö om een stoom/doucheruimte te realiseren (stoomkolom met douche) is nu ook
verkrijgbaar met enkel een stoomkolom zonder douche (t202/g). De ideale oplossing voor als u al een douche
hebt en de ruimte alleen wilt gebruiken voor een heerlijk ontspannend stoombad. De productserie is speciaal
ontwikkeld om een bestaande nis (tot 5,5 m3 ) om te bouwen tot een stoomruimte en bestaat uit een stoom
kolom, glassecties en stoomdeur 60 G.
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Door te kiezen uit de verschillende
glassecties en ze te combineren
met de stoomkolom en de
stoomdeur bouwt u een nis van
de gewenste breedte.
1 - Glassectie 778/2020
Grootte 778 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4060
2 - Glassectie 588/2020
Grootte 588 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4050
3 - Glassectie 398/2020
Grootte 398 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4040
4 - Stoomkolom tx2020/G
5 - Stoomdeur 60 G 2020
Grootte: 780 x 2020 mm
Art. nr. 9091 4000
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Stoomkolom met douche
Art.nr. 8900 8160
Stoomkolom zonder douche
Art.nr. 8900 8170

DE NIS WORDT EEN
STOOMCABINE
Met de glassecties en
stoomdeuren van Tylö
is het mogelijk om
een geheel afgesloten
constructie te maken. In
combinatie met stoomkolom TX202/G maakt u
van een nis eenvoudig
een complete stoomruimte.

STOOM | Stoomkolom tx202

STOOMKOLOM TX202/G
De tx202/g-stoomkolom van Tylö is een zeer
flexibele oplossing, die speciaal is ontwikkeld
om een nis te kunnen omtoveren tot een
stoom/doucheruimte. De stoomkolom zelf
wordt eenvoudig gecombineerd met bijpassende glassecties en een stoomdeur voor een
oplossing op maat. De stoomkolom wordt
eenvoudig bediend met het bedieningspaneel
uit de h-serie aan de buitenzijde en is aan de
binnenzijde voorzien van een stoomkop en
handdouche. De stoom/douchekolom is ook
verkrijgbaar als alleen stoomkolom zonder
douche en heet dan t202/g.

STOOMKOLOM TX202/W
De tx2002/w-stoomkolom is een aan
de wand gemonteerde stoomkolom
met zowel stoom- als douchemogelijkheid. Met deze stoomkolom kan
een nis bijvoorbeeld tot een complete
stoomcabine worden omgetoverd met
glassecties en stoomdeur. Op de kolom
bevinden zich een handdouche, een
hoofddouche en een stoommond. De
hoofddouche is in hoogte (van 2180
tot 1960 mm) en zijwaartse richting
verstelbaar. Minimale inbouwmaat:
2140 mm. De kolom is verder uitgerust
met opbergvakken en het nieuwe h1-
bedieningspaneel van Tylö waarmee de
stoomkolom eenvoudig via touch-
control kan worden bediend.
Art.nr. 8900 8140

03

STOOM | Impression i110/c

Maximale vrijheid op een klein vloeroppervlak

Impression i110/c
Op een minimale ruimte van slechts 1,3 m2
creëerde Tylö een thuis-wellness voor installatie
in een hoek, bestaande uit zowel een ontspannend stoombad als een conventionele douche.
Zie hier een revolutie in het thuis-wellness
design, compact genoeg om zelfs in een kleine
badkamer te passen. Een stoombad is een
mildere vorm van baden. De luchtvochtigheid is
100%, maar de temperatuur is slechts 40-45 °C,
zodat u wat langer kunt genieten.
DEGELIJK MATERIAAL
De stoomdouches van Tylö in de Impression.
serie zijn nu verkrijgbaar met een douchebak.
De gehele constructie is uitgevoerd in giet
marmer, een zeer vormstabiel materiaal met
een oppervlakteafwerking die het water goed
laat weglopen.

VERSTELBARE EN SLIMME OPLOSSINGEN
De Tylö-douchebak voor de Impression-serie
heeft verstelbare poten en een geïntegreerd
waterslot. De douchebak betekent een extra
hoogte van 100 mm, wat een totale uitwendige
hoogte geeft van 2200 mm voor een Impression
op douchebak. De douchebak wordt geleverd
met een opvangbakje voor restwater, dat op
de stoomuitlaat wordt gemonteerd. Het bakje
beschermt de douchebak en garandeert de
werking ervan.
DOORDACHTE CONSTRUCTIE
De Tylö stoomdouche Impression i110/c is gebaseerd op hetzelfde unieke profielensysteem als
de andere stoomdouches in Tylö’s Impression
lijn, in aluminium, glas en hoogglans acryl.

TYLÖ IMPRESSION I110/C
Impression i110/c heeft de compacte maten
1125 x 1125 mm en wordt inclusief bankje
geleverd. Hoogte uitwendig 2100 mm.
Bedoeld voor 1 persoon.
Wit Art.nr. 9607 4930
Zwart Art.nr. 9607 4932
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Impression i130 & i170
De stoomdouches i170 en i130
van Tylö zijn een wellness-ervaring
met stoombad en douche. De
stoomdouches passen met hun
Scandinavische en distinctieve
vormgeving uitstekend in de
moderne badkamer. Beide stoom
douches zijn flexibele oplossingen
die eenvoudig in de bestaande
situatie kunnen worden geplaatst.
Dankzij de compacte buitenmaten
zijn de douches zeer geschikt voor
kleine tot middelgrote badkamers
en voor mensen die graag samen
van het baden genieten.
MAXIMALE VRIJHEID OP EEN
KLEIN VLOEROPPERVLAK
De Impression is verkrijgbaar
in twee groottes: de grootste
met twee bankjes meet 1725 bij
925 mm en de kleinste met één
bankje meet 1325 bij 925 mm.
Beide zijn voorbereid voor het eenvoudig aansluiten van het water.
De geïntegreerde stoomgenerator,
max. 4,5 kW, is aan te sluiten op
230 V~ en 400 V2N~.

EEN FLEXIBEL SYSTEEM
De wanden kunnen op verschillende manieren worden gespiegeld
en gecombineerd om aan de
inrichting van uw badkamer te
worden aangepast. De stoomgenerator wordt bediend met het bedieningspaneel met touch-control op
de stoomkolom.
De gelakte aluminium profielen hebben een gepatenteerd patroon en worden flexibel toegepast
in een uniek systeem. Het strakke,
slimme ontwerp is een lust voor
het oog en uiterst schoonmaakvriendelijk.

TYLÖ IMPRESSION I130
Buitenkant plafondhoogte 2100 mm.
Wit Art.nr. 9607 4950
Zwart Art.nr. 9607 4952

TYLÖ IMPRESSION I170
Buitenkant plafondhoogte 2.100 mm
Wit Art.nr. 9607 4960
Zwart Art.nr. 9607 4962
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Impression Twin
Een gecombineerde sauna & stoomdouche met unieke mogelijk
heden tot ontspanning. De materiaalkeuze en het design maken
het gevoel van luxe écht voelbaar. Een sauna en een stoom
douche vormen de ideale combinatie voor wie heerlijk wil ont
spannen na een flinke training. Met Impression Twin krijgt u echt
het beste van twee werelden.

Dit krijgt u allemaal
Wand- en plafondsecties met warmte-isolatie
Deursecties
Douche-kolom incl. mengkraan

EEN FLEXIBEL SYSTEEM
Wanden, glaspanelen en deuren kunnen worden gemonteerd op
allerlei verschillende manieren om bij uw badkamerontwerp aan
te sluiten. Ook kunt u de interieuronderdelen plaatsen waar het u
uitkomt (behalve de saunakachel).

Stoomgenerator

Buitenkant plafondhoogte 2.100 mm. Alle ruimtes kunnen
gespiegeld worden.

Lichtlijst hygro/thermo

Saunagedeelte incl. panelen en banken
Inrichting in espen en
warmte-behandeld essen (donker)
Verlichting in douchegedeelte
Aluminium vloerframe
Hoek- en daklijsten
Ventilatie- en montageonderdelen
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TWIN 130/1313

Wit Art.nr. 9607 4840
Zwart Art. nr. 9607 4841

Wit Art.nr. 9607 4842
Zwart Art. nr. 9607 4843

TWIN 130/1313/W

TWIN 130/1713/W

Wit Art.nr. 9607 4854
Zwart Art.nr. 9607 4855

Wit Art.nr. 9607 4856
Zwart Art.nr. 9607 4857
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TWIN 130/1309

TWIN 130/1713
Wit Art.nr. 9607 4844
Zwart Art.nr. 9607 4845

TWIN 130/1309/W
Wit Art.nr. 9607 4852
Zwart Art.nr. 9607 4853

ZWART GLAS
WIT KUNSTSTOF
GLAS/DEUR
HOUT

TWIN 130 SQ /1309

TWIN 130 SQ /1313

TWIN 130 SQ /1713

Wit Art.nr. 9607 4846
Zwart Art.nr. 9607 4847

Wit Art.nr. 9607 4848
Zwart Art.nr. 9607 4849

Wit Art.nr. 9607 4850
Zwart Art.nr. 9607 4851
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Discrete maar exclusieve vorm

Panacea
Panacea is de naam van de Griekse godin van
de geneesmiddelen en zij vormde de basis
voor de ontwikkeling van ons nieuwe en meest
exclusieve stoombad. In Panacea hebben wij
klassieke elementen en therapieën geïnterpreteerd en deze omgevormd tot iets revolutionairs
en innovatiefs.
MATERIALEN
Dankzij zijn uitzonderlijk flexibele en veelzijdige eigenschappen is Corian® het voorkeurs
materiaal van veel architecten. Daarom viel de
keuze op dit materiaal toen wij de inrichting
van Panacea vormgaven. Dankzij de vormbare,
duurzame en hygiënische eigenschappen zijn
alle banken en accessoires gemaakt van Corian®.
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In combinatie met lichtdoorlatend glas in de
wandsecties en de verlichting wordt een bijna
grenzeloos gevoel gecreëerd.
In het stoombad Panacea is de chromo
therapie op basis van licht en kleur geïnstalleerd. Voor een therapeutische ervaring voor
alle zintuigen biedt Tylö de mogelijkheid om de
lichttherapie aan te vullen met extra functies
voor geluidtherapie en aromatherapie. Panacea
bestaat uit de volgende materialen: banken van
Corian®, gekleurde glazen wanden en een zwart
frame.
Door een consequent gebruik van zorg
vuldig geselecteerd materiaal en een ingetogen
vorm straalt de Panacea kracht en exclusiviteit
uit. Ons doel was het ontwikkelen van een

uiterst flexibel stoombad, waarbij veelzijdigheid
en speciale aanpassingen centraal stonden.
Het stoombad Panacea is ontwikkeld met
de term grenzeloosheid in gedachten. Om die
reden hebben wij een aan te passen constructie
gemaakt, zodat de Panacea echt in allerlei omgevingen kan worden geplaatst. Bovendien is de
installatie zeer eenvoudig en snel uit te voeren.
Het stoombad Panacea van Tylö staat voor
kalmerende en helende eigenschappen. De warme stoom omgeeft lichaam en ziel, laat spanningen verdwijnen en maakt stijve spieren weer
soepel. De ervaring wordt versterkt door extra
ontspannende behandelingen, zoals persoonlijke geluid- en lichttherapieën, geïnspireerd op
oeroude natuurlijke behandelingsmethoden.

PANACEA 1709
BLACK
Afmetingen 1730 x 930 mm

PANACEA 1709 TX/T
BLACK
Afmetingen 1730 x 930mm

PANACEA 1709 TX
BLACK
Afmetingen 1730 x 930mm

Art.nr. 9607 5028

Art.nr. 9607 5026

Art.nr. 9607 5030

Art.nr. 9607 5034

*

PANACEA STEAM 1309
Afmetingen 1325 x 925 mm

PANACEA STEAM 1709
Afmetingen 925 x 1725mm

PANACEA STEAM 1717
Afmetingen 1725 x 1725 mm

Art.nr. 9607 5020

Art.nr. 9607 5026

Art.nr. 9607 5070
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PANACEA 1309 TX/T
BLACK
Afmetingen 1330 x 930 mm

*

*

PANACEA STEAM 2117
Afmetingen 2125 x 1725 mm

PANACEA STEAM 2117
Afmetingen 2125 x 1725 mm

Art.nr. 9607 5076

Art.nr. 9607 5074

*

PANACEA STEAM 2521
Afmetingen 2525 x 2125 mm
Bijpassende kruk van Corian.
Zie meer accessoires voor stomen
op pag. 89-90.

Art.nr. 9607 5080

PANACEA STEAM 2525
Afmetingen 2525 x 2525 mm
Art.nr. 9607 5084

* Panacea Steam 1717, Steam 2117 en
Steam 2525 kunnen worden geleverd met
een deur die geschikt is voor gehandicapten
(930 mm deuropening).
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Elysée
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De keuze van de professional. Een luxueuze
stoomruimte die voldoet aan de hoogste criteria
voor stijl en functie. De Tylö Elysée is de perfecte
aanvulling voor openbare faciliteiten in hotels
en wellness-centra, en privé een droom die
werkelijkheid is geworden. De Tylö Elysée is er in
verschillende maten en stijlen (zie de volgende
pagina’s).

gehard veiligheidsglas in een solide witgelakt
frame met geanodiseerd aluminium handvat.
Transformator voor verlichting, ventilatierooster
en alle montagemateriaal ingesloten. Glazen
wandsecties en servicesecties zijn verkrijgbaar
in de breedtes 398, 588 en 778 mm. Ze kunnen
de secties in de Excellent-cabines zonder extra
kosten vervangen.

EEN NAADLOOS STOOMBADGEVOEL
Tylö Elysée gemaakt van high-tech vacuüm-
gevormd speciale kwaliteit wit kunststof voor
een solide “stoomvaste” constructie. Wordt
geleverd in wand- en plafondsecties met
geïntegreerde zitplaatsen en ingebouwde spot
boven elke zitplaats, alles gereed om in elkaar
te zetten. De deur is gemaakt van bronskleurig

De onderstaande stoomruimte kan ook in
spiegelbeeld worden gemonteerd. Plaats een
geschikte stoomgenerator en een bedieningspaneel. Buitenwandbekleding is niet
inclusief. De stippellijnen tonen de maten van
het plafond. De cabines kunnen in de richting
van de pijlen worden uitgebreid.

ELYSÉE 2D* Art.nr. 9609 1000
ELYSÉE 2DC* Art.nr. 9609 1002
ELYSÉE 2DS* Art.nr. 9609 1010
ELYSÉE 2DM* Art.nr. 9609 1012
ELYSÉE 4F** Art.nr. 9609 1028
ELYSÉE 3FCR* Art.nr. 9609 1140
ELYSÉE 3 FCL* Art.nr. 9609 1144
ELYSÉE 5 FCR* Art.nr. 9609 1148
ELYSÉE 5FCL* Art.nr. 9609 1152
ELYSÉE 6F** Art.nr. 9609 1032
ELYSÉE 8F** Art.nr. 9609 1036
ELYSÉE 7E** Art.nr. 9609 1050

Plaatsing van de stoomkop.
* Buitenkant plafondhoogte 2170 mm.
Deze stoomcabines hebben een koepel
uit één stuk.
** Buitenkant plafondhoogte 2070 mm
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SAUNA | Excellent

Excellent

KANT-EN-KLARE OPLOSSING VOOR
PROFESSIONALS
Tylö Excellent vervaardigd van high-tech
vacuüm-gevormd, speciale kwaliteit wit kunststof voor een solide “stoomvaste” constructie.
De decoratieve afdek-panelen kunnen voor
het schoonmaken worden verwijderd.

De deur is vervaardigd van bronskleurig gehard
veiligheidsglas en gevat in een solide witgelakt
frame, met handvatten van aluminium. Ventilatierooster en montagemateriaal bijgevoegd.

EXCELLENT 8FL

INRICHTING EXCELLENT
Artikelnummer voor grootte staat in betreffende prijslijst. Buitenkant plafondhoogte
2070 mm. De stippellijnen tonen de maten
van het plafond. De cabines kunnen in de
richting van de pijlen worden uitgebreid.
Voor andere maten en versies kunt u een
offerte aanvragen. Glazen wandsecties en
servicesecties zijn verkrijgbaar in de breedtes 588 en 778 mm. Ze kunnen de secties
in de Excellent-cabines zonder extra
kosten vervangen.

Art.nr. 9609 1120

Art.nr. 9609 1116

EXCELLENT 12FL
Art.nr. 9609 1118

EXCELLENT 14FL
EXCELLENT 16FL
Art.nr. 9609 1122

EXCELLENT 12EL
Art.nr. 9609 1130

EXCELLENT 16EL

SAUNA | Excellent

Stoombad zonder grenzen. Een luxe stoomruimte is een opwaardering voor elke openbare
badfaciliteit. Tylö Excellent is voornamelijk
ontworpen voor professioneel gebruik, maar
de kleinere uitvoeringen kunnen ook thuis uw
dromen waarmaken. Tylö Excellent is er in vele
afmetingen, voor 4 tot 5 personen tot imposante
stoomruimtes waar meer dan 50 gasten kunnen
baden in weelde.

Art.nr. 9609 1132

EXCELLENT 18EL
Art.nr. 9609 1134
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Stoomgenerator
Laat de boel even lekker de boel. De perfecte
afsluiting voor een dag vol uitdagingen. In de
stoom komt u tot uzelf. Tylö heeft een sterke
traditie op het gebied van stoomgeneratoren
voor publieke toepassingen en privégebruik.
Onze nieuwste generatie biedt u een maximale
controle via een nieuw ontwikkelde bedieningseenheid. Stoom, licht, timer enz. bedient
u heel eenvoudig met een druk op de knop.
Voeg een geur toe en leun heerlijk achterover.
Dat is pas écht genieten met al uw zintuigen.

Functies
Automatisch legen
Automatisch spoelen
Energiebesparende functie
Verwisselbare verwarmingselementen
Elektroden die calcium tegengaan
Niveauregistratie buiten de watertank
Automatisch uitschakelen bij laag waterpeil
Elektronische temperatuurbeveiliging
Stand-by
Regeling geurpomp (Alleen Stoomgenerator Pro)
Aansturing van ventilator
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Wordt
in 2016
geïntro
duceerd

Wordt
in 2016
geïntro
duceerd

STEAM VA Krachtige stoomgenerator met
automatische functie. Met grote watertank
en ideaal voor publieke toepassingen.
Beschermingsklasse IP 45. Vul aan met een
bedieningspaneel naar keuze.
Steam 6 VA Art.nr. 6620 2020
Steam 9 VA-K Art.nr. 6620 3021
Steam 12 VA Art.nr. 6620 4020
Steam 18 VA Art.nr. 6620 5020
Steam 24 VA Art.nr. 6620 6020

Model

Ver
mogen
(kW)
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STEAM HOME Onze nieuwste compacte en
efficiënte stoomgenerator voor thuis. Met
nieuwe en verbeterde functies, zoals de standby-functie, de mogelijkheid tot aromatherapie
en een betere bescherming tegen storingen.

STEAM COMMERCIAL Onze stoomgenerator
Steam Commercial is uitgerust met een grote
watertank en zo vormgegeven dat hij eenvoudig
aan te sluiten is op onze Multi-Steam-functie
– een efficiënte manier om storingen te voor
komen in druk bezochte sauna’s.

STEAM 2/4/6 VB Compacte stoomgenerator
met dezelfde kwaliteitsmaterialen, kenmerken
en functies als de VA-modellen, maar met een
kleinere watertank voor snellere opwarming.
In kleinere en/of privé stoomruimtes.
Beschermingsklasse IP 23. Vul aan met een
bedieningspaneel naar keuze.

STEAM PRO Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
apparaat, dat alle wensen betreffende een stoomgenerator voor publieke toepassingen ruimschoots
vervult. De stoomgenerator meet de waterkwaliteit
en bij een lage waterkwaliteit leegt de geïntegreerde
storingsbeveiliging de tank, spoelt deze schoon en
vult deze weer bij. Bedieningspaneel H1 Pro wordt
altijd meegeleverd bij Steam PRO.

Art.nr. 6620 1830

9 PRO Art.nr. 6620 7000
12 PRO Art.nr. 6620 7010

Min./max. volume stoombad (m3)
Lichte wand van glas, kunststof,
Elysee Excellent-ruimte enz.

Massieve wand van tegels,
beton, steen enz.

Met ventilatie

Zonder ventilatie

Met ventilatie

Zonder ventilatie

Stoom
productie
(kg/u)

Afmetingen
in mm
(LxBxH)

Geschikte
bedienings
panelen

HOME

3
6
9

–
3-8
6 – 16

max. 3
4 - 15
13 - 24

–
2–5
4 – 10

max. 2
2.5 - 8
7 – 16

3.5
8
12

480 x 350 x 159

Elite, Elite Wifi, Pure

COMMERCIAL

9
12
15

6 – 16
14 – 22
18 – 25

13 – 24
22 – 30
28 – 38

4 – 10
8 – 15
10 – 19

7 – 16
14 – 20
18 – 25

12
16
20

585 x 415 x 230

Elite, Elite Wifi, Pure

2x9
2 x 12 COMMERCIAL
2 x 15

18
24
30

20 – 30
28 – 40
36 – 50

28 – 40
38 – 50
56 – 76

13 – 20
18 – 30
32 – 42

18 – 30
28 – 40
42 – 57

24
32
40

585 x 415 x 230

Elite, Elite Wifi, Pure

3x9
3 x 12 COMMERCIAL
3 x 15

27
36
45

38 – 45
43 – 60
54 – 75

46 – 60
58 – 70
84 – 114

28 – 40
38 – 50
47 – 63

38 – 52
48 – 60
60 – 75

36
48
60

585 x 415 x 230

Elite, Elite Wifi, Pure

6 VA

6

3–8

4 – 15

2–5

2,5 – 8

8

570 x 224 x 485

9 VA-K

9

6 – 16

13 – 24

4 – 10

7 – 16

12

570 x 224 x 485

12 VA

12

14 – 22

22 – 30

8 – 15

14 – 20

16

570 x 224 x 485

18 VA

18

20 – 30

28 – 40

13 – 20

18 – 30

24

615 x 445 x 485

24 VA

24

28 – 40

38 – 50

18 – 30

28 – 40

32

615 x 445 x 485

3x9 VA**

27

38 – 45

46 – 60

28 – 40

38 – 52

36

570 x 224 x 485

3x12 VA**

36

43 – 60

58 – 70

38 – 50

48 – 60

48

570 x 224 x 485

PRO 9

9

6 – 16

13 – 24

4 – 10

7 – 16

12

470 x 600 x 1160

PRO 12

12

14 – 22

22 – 30

8 – 15

14 – 20

16

470 x 600 x 1160

V2/4/6 VB*

2,2
4,5
6,6

–
max. 4
3–8

max. 2,5
max. 5,5
4 – 15

–
max. 2,5
2–5

max. 1,5
max. 3,3
2,5 – 8

3
5,5
8

445 x 130 x 415

CC50, CC300 en h1

h1 PRO (inbegrepen)

CC50, CC300 en h1

* Converteerbaar 2,2/4,5/6,6 kW voor aansluiting op 1, 2 of 3 fasen. ** Slechts 1 bedieningspaneel nodig bij aansluiting.
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Stoomdeuren
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Onze saunadeuren zijn speciaal
gemaakt om bestand te zijn tegen de
grote temperatuurverschillen tussen
de binnen- en buitenkant van de
sauna, zonder krom te trekken of van
vorm te veranderen.
Bent u op zoek naar een saunadeur met andere afmetingen en van
een ander materiaal?
Vraag dan een offerte aan.

NIEUW

1
1 - STOOMDEUR 101 G Deur met gehard bronskleurig
veiligheidsglas, speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met extra brede entree en vlakke
drempel. Maten: 1870 x 1010 x 60 mm. Breedte ingang
900 mm.
Rechtsdraaiend met bronskleurig glas en aluminium kozijn
Art.nr. 9091 2025
Linksdraaiend met bronskleurig glas en aluminium kozijn
Art.nr. 9091 2030

2 - STOOMDEUR 60 G Deur van gehard veiligheidsglas. Entree 670 mm.
Bronskleurig glas met aluminium kozijn 2100 x 778 x 60 mm
Art.nr. 9091 2040
Bronskleurig glas met aluminium kozijn 1870 x 778 x 60 mm
Art.nr. 9091 2000
Helder kleurig glas met aluminium kozijn 1870 x 778 x 60 mm
Art.nr. 9091 2001

3 - STOOMDEUR 50 G Kleine deur van gehard
veiligheidsglas met niet zichtbare scharnieren.
Maten: 1855 x 635 x 43 mm, breedte ingang 550 mm.
Art.nr. 9091 1010
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2

3

4 - STOOMDEUR 60 Deur van gehard
veiligheidsglas. Dit model is verkrijgbaar met
zowel bronskleurig als helder glas. De nieuwe
stoomdeur G60 is bovendien zonder drempel
uitgevoerd, een groot voordeel in ruimtes waar
toegankelijkheid voor gehandicapten een vereiste is. De deur heeft vier scharnieren en past
qua design bij de andere deuren uit de DGLen DGB-series.
BRONSKLEURIG GLAS
9x19 rechts Art.nr. 9091 2250
9x20 rechts Art.nr. 9091 2254
9x21 rechts Art.nr. 9091 2258
10x19 rechts Art.nr. 9091 2262
10x20 rechts Art.nr. 9091 2266
10x21 rechts Art.nr. 9091 2270
9x19 links Art.nr. 9091 2274
9x20 links Art. nr. 9091 2278
9x21 links Art. nr. 9091 2282
10x19 links Art. nr. 9091 2286
10x20 links Art.nr. 9091 2290
10x21 links Art.nr. 9091 2294

HELDER GLAS
9x19 rechts Art.nr. 9091 2252
9x20 rechts Art.nr. 9091 2256
9x21 rechts Art.nr. 9091 2260
10x19 rechts Art.nr. 9091 2264
10x20 rechts Art.nr. 9091 2268
10x21 links Art.nr. 9091 2272
9x19 links Art.nr. 9091 2276
9x20 links Art.nr. 9091 2280
9x21 links Art.nr. 9091 2284
10x19 links Art.nr. 9091 2288
10x20 links Art.nr. 9091 2292

4

Bedieningspaneel

Art.nr. 7111 5150

2 - CC300T
Is programmeerbaar tussen 1,0 en 24 uur en
heeft een display dat temperatuur, luchtvochtigheid, resterende looptijd, dag en tijd toont.
Tevens is de CC300T uitgerust met een druktoets
voor het licht, Nederlandstalige instructies,
geheugen, veiligheidscode en een energie
besparende stand-by functie. De CC300T heeft
een geïntegreerde weektimer voor automatische
aan/uit en stand-by modus op voorgeselecteerde tijdstippen op de dagen van uw keuze.
Het bedieningspaneel kan ook worden bediend
vanaf een extern punt.
Afmeting: 130 x 190 mm. Diep 27 mm. IP 24.

3 - CC50
Heeft een display voor tijd en temperatuur, een
verlichtingsknop en een veiligheidscode. Kan
worden geprogrammeerd voor 1, 3, 12 en 24 uur
of continu bedrijf, 0-10 uur vooraf ingesteld.

5 - PURE
Thermostaatgestuurd bedieningspaneel met
touch-control om binnen of buiten de stoom
cabine te plaatsen. Bedieningspaneel Pure is
niet los verkrijgbaar.

Art.nr. 7121 4005

4 - H1
Touch-control, die niet alleen de temperatuur
en looptijd toont, maar ook 24 uur vooruit ge
programmeerd kan worden met een looptijd van
1 tot 23 uur voor de stoomcabine en 1 tot 12 uur
voor de sauna. Met het bedieningspaneel regelt
u ook de verlichting. Verder regelt u op bedieningspaneel h1 van Tylö de temperatuur, kunt u
schakelen tussen Fahrenheit en Celsius, kiezen
voor een 12- of 24-urig formaat en voor verschillende talen en meer geavanceerde instellingen
en opties. Het Tylö h1 bedieningspaneel kan de
Tylö CC10 en CC50 vervangen.
Afmeting: 140 x 80 mm. Diep 19 mm.
Art.nr. 7200 1020

6 - ELITE & ELITE WIFI
Bedieningspaneel Elite van Tylö kan zowel
binnenin de stoomcabine als erbuiten worden
geplaatst. Het heeft een processor en een operatief systeem waarmee een grote hoeveelheid
geavanceerde functies mogelijk zijn. Naast
meerdere persoonlijke instellingen kan Elite ook
geprogrammeerd worden om bij uw persoonlijke
schema te passen. Voeg daar nog eens functies
bij als extra ventilatoren, geurpompen en een
geluidssysteem. Met het bedieningspaneel Elite
kunt u alles eenvoudig en nauwkeurig regelen.
Op het glasheldere 4,5 inchscherm kunt u de
verschillende functies voortdurend in de gaten
houden. En natuurlijk ook met energiebesparende
functies en de mogelijkheid aan te sluiten op
een draadloos netwerk.

STOOM | Bedieningspaneel

1 - CC 300
Programmeerbaar tussen 1 en 24 uur en heeft
een display dat temperatuur, resterende
looptijd, dag en tijd toont. Tevens is de CC300
uitgerust met een druktoets voor het licht,
Nederlandstalige instructies, geheugen, veiligheidscode en een energiebesparende stand-by
functie. De CC300 heeft een geïntegreerde weektimer voor automatische aan/uit en stand-by
modus op voorgeselecteerde tijdstippen op de
dagen van uw keuze. Het bedieningspaneel kan
ook worden bediend vanaf een extern punt.
Afmeting: 130 x 190 mm. Diep 27 mm. IP 24.

Elite wifi - Art.nr. 7200 5000
Elite - Art.nr. 7200 5001

Art.nr. 7111 5155
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De afbeeldingen zijn niet op schaal
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De nieuwe stoomgeneratie

SAUNA | Waterkwaliteit

WIJ LEVEREN AL decennialang producten
van hoge kwaliteit die onze klanten persoonlijk
welbevinden en een beter leven bezorgen. Met
de nieuwe generatie stoomgeneratoren en
slimme digitale bedieningspanelen tillen we de
stoombadbelevenis naar een nieuw niveau.
KWALITEIT
We maken al meer dan 30 jaar stoomgeneratoren in onze fabriek in Zweden. We zijn hier
bijzonder trots op en zorgen dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn. Slimme
technische oplossingen leggen de basis voor
duurzame producten, onder meer de reden dat
wij marktleider in onze branche zijn.
COMMUNICATIE
Met onze bedieningspanelen is het mogelijk
om tot drie stoomgeneratoren vanaf dezelfde
plaats te bedienen. Regel uw stoombad direct
via het bedieningspaneel of stel deze zo in dat
u het via uw computer kunt doen. Dankzij de
mogelijkheid van draadloze internetaansluiting
kunt u het stoombad op afstand bedienen.

INTELLIGENTIE
Onze nieuwe stoomgeneratoren voor thuis en
publiekstoepassingen zetten met hun nieuwe
slimme oplossingen voor maximaal vermogen
een nieuwe standaard. De tweewegcommunicatie tussen het bedieningspaneel en de
stoomgenerator maakt het mogelijk om zeer
efficiënt alle functies te overzien en om in
real-time een update te krijgen.
DUURZAAMHEID
Door onze zorgvuldige kwaliteitscontrole,
slimme technologie en grote nadruk op het
water- en energieverbruik hebben we de
stoomgeneratoren van Tylö zo ontworpen dat
ze het milieu zo min mogelijk belasten.
MINDER ONDERHOUD
We ontwerpen onze stoomgeneratoren met
veel zorg voor alle details. Ze moeten lang en
met een minimum aan onderhoud meegaan.
Ze worden geleverd met een automatische
leegfunctie, die wordt aangepast aan de water
kwaliteit in uw omgeving.

Het gaat om water
HET IS NIET ALLEEN STOOM
Onze nieuwe stoomgeneratoren met hun innovatieve, ervaringsgebaseerde oplossingen zetten
een nieuwe standaard in de branche. Het enige
dat u wilt, is genieten van kwaliteitstijd door
te relaxen in een rustgevend stoombad. Het
enige dat wij willen is dat dit een fantastische en
probleemloze ervaring voor u wordt.
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WIJ ZORGEN DAT HET WERKT
Om te zorgen dat de stoom zo optimaal moge
lijk wordt gevormd, is het belangrijk dat het
water dat wordt gebruikt geanalyseerd wordt.
Dat gaat niet alleen om kalkaanslag, maar ook
om de geleidbaarheid van het water die per
regio kunnen verschillen. De kwaliteit van het
water is van groot belang voor de functie én de
levensduur van uw stoomgenerator.
Als u niet weet hoe het water in uw regio
is, kunnen we u een testset sturen. U kunt dan
een hardheidsanalyse uitvoeren voordat u uw
stoomgeneratorsysteem bestelt. Soms kunnen
de gemeentelijke waterbedrijven u helpen met
de informatie die u nodig hebt.

HOOG COMFORT
Het maakt niet uit of de stoomgeneratoren in een
thuisomgeving of voor publiekstoepassingen
worden gebruikt, ze zijn altijd zo gemaakt
dat ze onafgebroken genot en comfort van
de hoogste kwaliteit kunnen bieden. De
gemakkelijke Multi-Steamfunctie zorgt dat het
stoombad ook in drukke complexen operationeel blijft. De optionele Bahia-stoomemissie is
speciaal gemaakt om de stoom rijkelijk in grote
wolken te verspreiden met zo min mogelijk
storend geluid en risico op brandwonden.
ENERGIEBESPARING
De manier waarop wordt gedacht over gevoel
en efficiëntie heeft altijd een grote invloed gehad op Scandinavisch design. Daarom maken
we gebruik van techniek om onze stoomgeneratoren zo efficiënt mogelijk te maken. Met de
mogelijkheid van een standby-stand en onze
functie “gedeeld vermogen” kan het energie
verbruik tot 30% afnemen. Wanneer de lucht in
de saunaruimte de gewenste temperatuur heeft
bereikt, gaat het vermogen in de stoomgenerator omlaag naar een niveau dat voldoende is
om die temperatuur aan te houden.

μS

dH

1200

30

25

H

Home

C

Commercial
Osmosefilter

C

+

+
Ontharder

20

H

μS = geleidbaarheid
De geleidbaarheid van het
water gekoppeld aan hardheid en schuiming.

+

600

15

14
C

10

5

+

dH = Duitse hardheidsgraden
Harder water betekent dat er
kalkaanslag wordt gevormd
en dat heeft invloed op het
vermogen van de stoom
generator.

20

uren / dag

4
H

0

+

C

C

C

0
3

0

5

10

15

Het is belangrijk om in de analyse zowel de hard-

Waterkwaliteit

Waterbehandeling, laag verbruik
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gen van de stoomgenerator kan beïnvloeden.
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Voor stabiele en betrouwbare werking, levensduur en een zo klein mogelijk energieen waterverbruik raden we ten zeerste een osmosefilter aan als accessoire voor uw
stoomgenerator. Dit is in het bijzonder van toepassing voor publieke toepassingen
waar het water een hoge geleidbaarheid heeft.
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Accessoires voor stoombad

Art.nr. 9090 8025
Onthardingszout (3-PACK)
Art.nr. 9090 3005

SAUNA | Accessoires stoombad

WATERONTHARDER MACH 2020

GEURPOMP
Nu verkrijgbaar als optie voor uw
stoomgenerator en wordt eenvoudig
op de stoomleiding aangesloten. Aan
te vullen met 5 liter geurconcentraat
naar keuze.
Art.nr. 9090 8012

DOSEERPOMP
Praktische en gemakkelijk te gebruiken
geurpomp. Het bedieningspaneel vereenvoudigt de keuze van de hoeveelheid en tijd voor de geur.
DESINFECTIEMIDDEL
Steam Clean Voor automatische
elke-dag-hygiëne en desinfectie
van stoomcabines.

Art.nr. 9090 8014

Art.nr. 9090 8020

GEURCONCENTRAAT

BAHIA HOME & PRO STOOMEMISSIE
De stoomemissie Bahia is de vanzelfsprekende
keuze voor vorm, functie en esthetiek.
Ontwerp van gehard veiligheidsglas met
Corian® of hoogglans kunststof.
BAHIA PRO
Gehard veiligheidsglas en Corian®
Afmeting: B: 500 mm H: 300 mm
Art.nr. 9002 9252

BAHIA HOME
Gehard veiligheidsglas en hoogglans kunststof
Afmeting: B: 280 mm H: 180 mm

Eucalyptus-5 lit
Art.nr. 9002 2007
Citroen-5 liter
Art.nr. 9002 2012
Dennen-5 liter
Art.nr. 9002 2044

Pepermunt-5 liter
Art.nr. 9002 2022
Menthol-5 liter
Art.nr. 9002 2027

GELUIDSSYSTEEM VOOR
STOOMBADEN
Vergroot het genot met een speciaal aangepast geluidssysteem.
Art. Nr. 9080 2010

Art.nr. 9002 9254
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SAUNA | Accessoires stoombad

STEAM OUTLET
Stoomkop met ingebouwde houder voor Tylö-geuressences.
Aan te sluiten op de stoombuis van de stoomgenerator.

KOEPELS
Verander uw douche in een stoombad met een koepel uit één stuk in
speciale kwaliteit acryl met bevestigingsprofielen van natuurlijke ge
anodiseerd aluminium. Ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering die op
maat wordt gemaakt (TK-speciaal). Max. lengte 200 cm. Koepels kunnen
worden gemonteerd met profielen en deuren.

Art.nr. 9002 9250

Op maat te bestellen bij de dealers van Tylö.

KRUK VAN CORIAN
Ergonomisch vormgegeven en
gemakkelijk te verplaatsen kruk.
Grootte: 660 x 310 x 450 mm (LxDxH).

SERVICESECTIE COMPLETE
Van vacuümgevormd wit speciaal
kunststof. Opbergcompartiment,
jets voor watermassage, thermostatische mengkraan, douche met
glijstang. Kan tegen extra kosten
worden geplaatst i.p.v. een wand/
zitsectie.

Art. Nr. 9607 5060

CORIANBANK
Onverwoestbare en hygiënische
bank voor grotere stoomcabines.
Bank 1545
Afmeting: 1545 x 600 x 450 mm (LxDxH).
Art. Nr. 9607 5050
Bank 1945
Grootte: 1945 x 600 x 450 mm (LxDxH).
Art. Nr. 9607 5052

ONTKALKER PRIVÉ 0,5 L
Vloeibare ontkalker voor de
producten van Tylö die ontkalkt
moeten worden.

Bank 2345
Grootte: 2345 x 600 x 450 mm (LxDxH).
Art. Nr. 9607 5054

Art.nr. 9090 3002

STEAM LIGHT + transformator
Steam Light A
Excl. wandarmatuur voor stoomruimte.
Art.nr. 9090 1000
Transformer steam light A 24V
Transformator (type Steam Trans 24 V).
200-240 V-/24 V, max 210 W.
Art.nr. 9090 1010
Transformator 12 V/210W
200-240 V~/12 V max 210 W.
Afmeting: 106 x 136 x 93 mm (BxLxH)
Art.nr. 9090 1015
Transformator 12 V/60W
Zoals boven, maar voor max. 60 W.
Grootte: 73 x 124 x 61 mm (BxLxH).
Vermogen 57 W.
Art.nr. 9090 1020

MEGACLEAN 150 ML
Set bestaande uit fles met schoonmaakmiddel en spons. Reinigt en
bewerkstelligt een schitterende
glans op wastafels, baden, kranen,
tegels en kunststof.

ONTKALKER PROFFS 5 L
Vloeibare ontkalker voor de
producten van Tylö die ontkalkt
moeten worden, voor professioneel gebruik.
Art.nr. 9090 3012

OPLOSMIDDEL 1-PACK
Om de watertank te ontkalken.
Art.nr. 9090 3000

Art.nr. 9090 3050

OPLOSMIDDEL 50-PACK
Grootverpakking met 50 st. voor
het ontkalken van de watertank.
Art.nr. 9090 3007

OPLOSMIDDEL SULFAMIC 5KG
Ontkalker, bedoeld voor
professioneel gebruik.
Art.nr. 9090 3010

TYLÖ IMPREGNATOR
Voor behoud en bescherming van
doucheglas en geglazuurde tegels.
Art.nr. 9090 3030
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Downlight
Art.nr. 9001 1096
Downlight met adapter
Art.nr. 9001 1098

AUTOMATISCHE ONTKALKER
De automatische ontkalker moet worden geïnstalleerd op de
waterinvoer van de stoomgenerator. Fabrieksinstelling voor
goede waterdoorstroming.
Art.nr. 9090 7000

SAUNA | Accessoires stoombad

LED DOWNLIGHTS
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