INFRAROOD

door TylöHelo

KENMERKEN

VERLAAT
DE SAUNA
STERKER,
GEZONDER
EN GOED
IN JE VEL

VAN DE TYLÖ INFRAROOD T-SERIES CABINES

Verlichting
Indirecte verlichting voor een optimale
relaxatie. Keuze uit RGBW-kleuren

Panelen
Horizontale houten
panelen die harmonieus
in de ruimte passen.

Handvat

GEZONDE

Een dubbel handvat om
buiten een handdoek te
hangen en binnen een
tablet te plaatsen.

Luidsprekers
Bluetooth
audiotechnologie.

INFRAROOD
MET BEPERKTE

WAT IS INFRAROOD?

ERM-STRALING

Infrarode thermische energie is een onzichtbare lichtgolf die warmte genereert.
Infraroodsauna’s produceren die onzichtbare lichtgolf die in het lichaam doordringt, zijn
temperatuur verhoogt en als gevolg zweet produceert.
Ons lichaam produceert ook dezelfde soort infraroodgolven als bijvoorbeeld de zon.
Er zijn tal van bronnen die golven produceren.
Onze infraroodcabines hebben de laagste elektromagnetische straling (EMR) van alle
beschikbare systemen voor infraroodcabines. Het stralingsniveau ligt ver onder de strenge
stralingsnormen die in Zweden worden gehanteerd. Bovendien zorgt het exclusieve
EvenHeatTM-systeem ervoor dat elk deel van uw lichaam gelijkmatig verwarmd wordt.
Dat zorgt voor bijkomend comfort en een volledige ontgifting van uw lichaam zonder dat
u zich zorgen hoeft te maken over excessieve blootstelling aan EMR.

Banken

Vloer
Een CarbonFlex® vloerplaat met
infraroodwarmte, passend bij de panelen.

Banken met afgeronde randen die
comfortabeler zijn voor de benen.

Het bedieningspaneel IR2
• Wifi-mogelijkheid
• Een mobiele app, wereldwijd
beschikbaar via een cellulair netwerk
of internet
• Afmetingen: H 141 mm, B 84,5 mm,
D 8 mm

• Geïntegreerde RGBW-lichtregeling
met dimschakelaar
• Geïntegreerde Bluetooth
audiotechnologie
• Spraakbesturing compatibel met
Alexa, Google en Siri

• Intuïtief display (tijd/temperatuur/
verlichting/systeemstatus)

Wij beschikken over de beste technologie die momenteel beschikbaar
is om erg efficiënte lange infraroodgolven te produceren.

• Timer 60 minuten
Bluetooth

INFRAROODCABINES

KWALITEIT
LUXE
EENVOUDIG TE

MONTEREN
Snelle montage zonder gereedschap – de zijpanelen passen
eenvoudig in elkaar op een ‘eenvoudig te monteren’ basis. Bovenop
komt een ‘eenvoudig te monteren’ plafondpaneel. De prefab zijpanelen, de banken en
de vloer bestaan uit lichtgekleurde hemlock – voor een sauna met kwaliteitsmeubilair.
De houten buitenoppervlaktes kregen een biologisch afbreekbare behandeling voor een
zichtbaar luxueus resultaat en eenvoudig onderhoud. Het oppervlak en de verwarmingskracht
van de CarbonFlex® infraroodradiatoren, geïntegreerd in de zijpanelen, zorgen voor een
uniforme en gelijkmatige warmteverspreiding.

T-810 SERIES 1-PERSOON

T-820 SERIES 2-PERSONEN

Ideaal voor personen met beperkte ruimte en/of personen
die hun sauna alleen gebruiken. Het kleine T-810-model is
compact, maar bezit dezelfde luxueuze kenmerken als de
grotere modellen: zwakke EMR, volledig glazen voorwand,
trimodale verlichting met valletje en lichttherapie. “Gebrek
aan ruimte” is niet langer een probleem. Dit model kan in
een hoek van zowat elke ruimte geplaatst worden.

T-820 is een van onze populairste modellen en perfect
voor een of twee personen. Deze IR-sauna is even luxueus
als alle T-modellen: zwakke EMR, volledig glazen voorwand,
trimodale verlichting met valletje en lichttherapie.
Deze infraroodsauna kan gemakkelijk in een fitnessruimte
thuis of zelfs in de slaapkamer geplaatst worden.

Afmetingen: W 913 x D 913 x H 1938 mm

Infra Cabine T820 Zwart Artikel nr 9510 9102

Infra Cabine T810 Zwart Artikel nr 9510 9100

T-825 SERIES 2 tot 3 PERSONEN
T-870 SERIES 3-PERSONEN
Het T-870-model combineert een uitstekend
ruimtedesign met een buitengewone efficiëntie.
De vijfhoekige vorm is ideaal voor 2 tot 3 personen
en voor zowat elke ruimte geschikt.
Afmetingen: W 1301 x D 1301 x H 1938 mm
Infra Cabine T870 Zwart Artikel nr 9510 9106

Deze prachtige sauna is een ruimere versie van het
populaire T-820-model en geschikt voor twee tot
drie personen. De sauna bezit dezelfde luxueuze
kenmerken als andere T-modellen, zwakke EMR,
volledig glazen voorwand, trimodale verlichting
met valletje en lichttherapie.
Afmetingen: W 1633 x D 1078 x H 1938 mm
Infra Cabine T825 Zwart Artikel nr 9510 9104

Afmetingen: W 1213 x D 1013 x H 1938 mm

INFRA PANEEL, GLAS
ZWART 910 X 310 MM, 900W, 230V Artikel nr 0038961

INFRA PANEEL

GRIJS 910 X 310 MM, 900W, 230V Artikel nr 0038962

ZWART 980 X 360 MM, 150W, 230V Artikel nr 9001 1295
ZWART 980 X 680 MM, 300W, 230V Artikel nr 9001 1298

RUGLEUNING (APART VERKOCHT) Artikel nr 0038963
BEDIENINGSPANEEL 60 MINUTEN Artikel nr 001560

SAUNALICHTTHERAPIE
INFRA PANEEL
GRIJS 980 X 360 MM, 150W, 230V Artikel nr 9001 1302
GRIJS 980 X 680 MM, 300W, 230V Artikel nr 9001 1304

INFRA PANEEL, GLAS
GRIJS 910 X 310 MM, 900W, 230V Artikel nr 9001 1310

GECOMBINEERDE 2 IN 1 SAUNA
Waarom zou u maar beperkt genieten van uw sauna? Geniet van de infraroodwarmte in een
traditionele Tylö sauna!
Wij bieden twee soorten mobiele infraroodpanelen, in het grijs en zwart, die u in uw sauna
kunt installeren op de plaats van de rugleuning. Zo krijgt u een twee-in-een sauna.
De infraroodpanelen zijn dezelfde als degene die in de cabines gebruikt worden, gemaakt in
hemlock en beschikbaar in twee afmetingen om zich aan uw ruimte aan te passen. U kunt
ze in uw sauna installeren of ze gebruiken om een infraroodruimte op maat te bouwen.
De frames van de glaspanelen bestaan uit elzenhout. Aangezien het glas opwarmt, voorzien
wij uiteraard ook bijpassende rugleuningen.

Kleuren zouden een grote invloed hebben op onze keuzes, onze gevoelens en onze indrukken.
De meeste mensen hebben een lievelingskleur die onze aandacht trekt wanneer we
bijvoorbeeld kleren kiezen of accessoires voor ons interieur. Er werden al vele studies
gevoerd om die invloed van kleuren te verklaren en beoordelen. Het is echter moeilijk om
meer duidelijkheid te bieden, aangezien het gaat om gevoelens en gewaarwordingen, die
moeilijk meetbaar en onderling afhankelijk zijn.

ROOD staat bekend als
het ware symbool van
liefde en passie.

GROEN zou harmonieus
zijn en het lichaam
ontspannen.

BLAUW brengt spirituele
rust en staat synoniem
voor loyaliteit.

TURQUOISE wordt
vaak gebruikt voor
mentale ontspanning.

GEEL wordt
geassocieerd met
geluk en een hoge
energiegehalte.

VIOLET wordt
beschouwd als de kleur
van luxe en het spirituele
bewustzijn.

TYLÖHELO | SAUNA STOOM INFRAROOD | TYLOHELO.BE

