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TYLÖ SAUNA
COMPLETE SAUNARUIMTES
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Beleef en lees meer over Tylö – voor de zintuigen op:

www.tylo.com/forthesenses
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Sluit uw ogen.
Open uw zintuigen. 

Tylö streelt al uw zintuigen.

Kom binnen. Open uw zintuigen. Voel uw geest helder worden en geniet van de kalmte die zich door uw 

lichaam verspreid. Uw spieren ontspannen zich, de stress wordt losgelaten. Uw gedachten worden sereen, 

uw dromen worden werkelijkheid, uw ziel geeft zich bloot. Wij willen het ultieme genieten creëren dat u 

van binnenuit verwarmt en verrijkt. Dit is onze belofte aan u. Design en kwaliteit zijn onze grote passies. 

Onze Scandinavische ontwerpers stellen zich tot taak de saunabeleving tot een esthetisch hoogtepunt 

te voeren. Al sinds onze oprichter Sven-Olof Janson zijn eerste exemplaar bouwde omstreeks 1950 zijn 

wij verantwoordelijk voor een reeks baanbrekende innovaties in de wereld van sauna’s, stoombaden en 

douches. Uit ieder detail spreekt de aandacht en liefde waarmee wij werken. Open de deur en ervaar het, 

open uw zintuigen.
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Tylö ziet het hele plaatje 

Neem plaats. Geef uw ziel de ruimte. Voel de 

harmonie in de details, ervaar het geheel. Wij zien 

de badkamer als een ruimte voor welzijn en genot, 

met in het hart daarvan de sauna. Alle afzonderlijke 

onderdelen komen samen tot een goed uitgeba-

lanceerde en fraaie eenheid.

Saunakachels

Met zijn strakke ontwerp past onze klassieke Tylö 

saunakachel in vrijwel elke omgeving. De kachel 

heeft een glad V-vormig front en een stoere grill die 

de warmte op doeltreffende wijze verdeelt. Het de-

coratieve stenencompartiment is van roestvrij staal.

Interieur

Het levende materiaal in het interieur is een lust 

voor het oog en geeft u een krachtige algehele 

ervaring van harmonie. De belijning is strak en 

helder, met prachtig gebogen vormen. Maak uw 

keuze, wij bij Tylö houden van mensen met een 

eigenwijze smaak.

Deuren en wanden

Deuren, wanden en glaspanelen passen op allerlei 

verschillende manieren bij elkaar om uw mogelijk-

heden te vergroten. De wandpanelen kunnen in de 

meeste standaard cabines ook gespiegeld worden 

gemonteerd. Wij hebben iedere vierkante centime-

ter benut, om te bewerkstelligen dat de sauna-

cabine in uw badkamer of wellnessruimte past.

Licht

Decoratieve kleurschakeringen, getemperde led 

lampjes en inbouwspots geven een sfeervol licht 

in uw sauna. De warme, ingetogen gloed hult uw 

sauna in een feeërieke ambiance waar het heerlijk 

toeven is.

Accessoires

Kleine details kunnen een groot verschil maken. 

Een paar welgekozen accessoires, zoals bijvoorbe-

eld een zandloper, een thermometer, een sauna-

emmer en een handdoekenrek geven uw sauna 

stijl en karakter. De accessoires zijn verkrijgbaar in 

aluminium of met decoratieve houten details, pas-

send bij uw sauna-interieur. 

Geuren

Onze verrukkelijke geuressences geven uw 

badkamer een extra dimensie. Een paar druppels 

in een emmer water bewerkstelligen meteen een 

verkwikkende geur wanneer u het water over de 

hete stenen sprenkelt. De geuroliën verspreiden 

een heerlijk aroma van eucalyptus, pepermunt, 

dennen, lavendel, kaneel of citrus.

Lees meer over Tylö kwaliteit, op:

www.tylo.com/quality
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Ontdek de Tylö producten op www.tylo.com 

Neem een kijkje op www.tylo.com. Hier kunt u onze producten in detail onderzoeken. We hebben onze 

producten op een spannende manier gevisualiseerd, zodat u alle mogelijkheden goed kunt bekijken. Klik op 

de aangegeven punten en kijk wat er gebeurt. Laat u inspireren!

Meer informatie op www.tylo.com

De symbolen in de catalogus betekenen dat er meer informatie over deze producten is op onze website. 

Als u meer wilt weten over een bepaald artikel tikt u: www.tylo.com/productnaam. U zult dan direct naar 

het product van uw keuze worden geleid. Informatie over producten kunt u ook downloaden op:

www.tylo.com/download.

Op onze website vindt u meer informatie over het 

product. Hier leest u over afmetingen, materialen etc., 

en leert u het product beter kennen.

Op onze website vindt u meer afbeeldingen. U ziet het 

product vanuit verschillende hoeken, ontdekt de fraaie 

details en overziet het geheel.

Interactieve visualisatie is beschikbaar op onze 

website. U kunt het product zelf verschillende kanten 

opdraaien en van dichtbij bekijken. Een leuke manier 

om meer te weten te komen.

Ontwerp uw “thuis Wellness” online. Teken en fanta-

seer. Droom er even lekker op los. Integreer vervolgens 

onze producten en zie hoe mooi het wordt…

www.TYLO.com/productnaam
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TYLÖ BASTU
KOMPLETTA BASTURUM

1

TYLÖ ÅNGA
ÅNGDUSCH, ÅNGBAD & DUSCH

1

TYLÖ BYGG BASTU
INSTRUKTIONS OCH- PRODUKTGUIDE

TYLÖ HEMMASPA
BASTU, ÅNGBAD & DUSCH

1

TYLÖ TILLBEHÖR
BASTUSORTIMENT

TYLÖ INFRA
INFRAPANELER  & INFRAVÄRME

TYLÖ SAUNA

Een catalogus vol inspiratie over ons complete assortiment 

saunacabines en onze klassieke tylö saunakachel. Wij bieden 

een zeer ruime keuze; van compacte cabines voor thuis tot 

ruime exclusieve faciliteiten voor hotelsuites en sportcentra. 

Lees alles over onze geprefabriceerde inventieve oplossingen.

TYLÖ STOOM

Inclusief de heerlijke stoombaden van Tylö, stoomdouches en 

exclusieve douche oplossingen. Een stoombad is een mildere 

manier van baden, met een hoog vochtgehalte dat u aange-

naam  innerlijk verwarmt. Tylö biedt u complete oplossingen 

inclusief stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden 

en zitselementen.

TYLÖ DOE-HET-ZELF SAUNA

Voor diegenen die hun eigen sauna willen bouwen heeft Tylö 

saunacabines inclusief toebehoren, wanden, vloer, plafond, 

kachel en ventilatieroosters. De catalogus bevat gedetailleerde 

instructies die het werk vereenvoudigen en veraangenamen.

TYLÖ THUIS WELLNESS

Voor diegenen die thuis hun eigen wellnessruimte wensen, 

heeft Tylö een compleet pakket, inclusief sauna, stoomsauna, 

stoombad, multifunctionele- en conventionele douche. De 

catalogus bevat een selectie van onze beste producten, die uw 

badkamer om zullen toveren in een heerlijke relaxruimte..

TYLÖ INFRAROOD

Infrarood is een alternatieve vorm die kan worden gecombine-

erd met een traditionele sauna. Dit is een heerlijke ervaring; uw 

gehele lichaam wordt door de infrarood stralen verwarmd en 

verwend. Lees alles over Tylö’s innovatieve infrarood panelen.

TYLÖ ACCESSOIRES

Het zijn vaak de details die het verschil maken. In deze catalo-

gus hebben we alle accessoires verzameld die uw badruimte 

stijl en klasse geven. Onder andere sauna-emmers, thermome-

ters, zandlopers, geur- essences, handdoekrekjes, luidsprekers, 

verlichting.

Tylö catalogi
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Bekijk al onze sauna’s op

www.tylo.com/saunarooms
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Een fraai meubelstuk 
in uw badkamer

Scandinavisch design

Tijd voor jezelf, je prive oase. Hier en nu, elke dag. Onze exclusieve sauna’s maakten van Tylö een synoniem 

voor kwaliteit bij de enthousiaste saunagenieters wereldwijd. Groot genot in een kleine ruimte. Eenvoud, 

strakke lijnen, fi er Scandinavisch design. Geef uzelf een sauna cadeau wanneer u bijvoorbeeld uw huis 

renoveert. U heeft niet veel ruimte nodig, een paar vierkante meter is genoeg. We hebben vele modellen 

waaruit u kunt kiezen, in een keur van maten en afwerkingen. Mocht u een afwijkende maat of een 

ongebruikelijk ontwerp wensen, dan zijn daar onze vaklui om u te helpen. Onze saunacabines worden 

afgeleverd als geprefabriceerde, zelf te monteren pakketten en zijn eenvoudig te installeren. 
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Tylö sauna ix210

Tylö sauna ix210(s)

Tylö ix210(s) combineert twee secties, respectievelijk voor 

douchen/stoombad en sauna/stoomsauna.

De buitenafwerking is verkrijgbaar in wit, zwart of wengé. 

Deuren en wandpanelen kunnen op verschillende manie-

ren worden gemonteerd, waardoor er vele mogelijkheden 

zijn.

Vloerafwerking ix210;
Warmte-behandeld essen

(Art. 9607 4765)

Bankje, wit i66

(Art. 9607 4750)

Lichtlijn i199 H/T  12 V 8,2 W

(Art. 9607 4760)

ix210 wit ix210 zwart ix210 wengé

Een complete thuis-wellness in een kleine ruimte

Kom in de warmte, voel je geest verhelderen. Streel het zachte hout en geniet van het prachtige, gladde oppervlak. 

De Tylö sauna ix210 biedt een ingenieus compact design op 2,8 m2; U heeft; een traditionele sauna, een mildere 

stoomsauna, een verzorgend stoombad en een conventionele douche. Dus ook met een minimum aan ruimte kunt 

thuis u genieten van het goede leven, in de vorm van een ontspannende en verkwikkende sauna of een heerlijk 

stoombad. Een revolutie in saunadesign, compact genoeg om in uw badkamer te passen. Dus u hoeft niet naar de 

garage of de schuur! Wij noemen het de Tylö Impression, want we weten dat u onder de indruk zult zijn.

www.tylo.com/impressionix210
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Tylö Impression sauna en douche

De Tylö Impression is gebaseerd op een uniek systeem van profi elen dat u maximale vrijheid van keuze biedt op mini-

male oppervlakte, wat betreft vorm, buitenafwerking en meer.  Afgebeeld ziet u de Tylö sauna ix210 met twee cabines, 

een voor sauna en een voor douchen, in een ruimte van slechts 2125 x 1325mm (buitenmaten). De sauna wordt com-

pleet geleverd met 2 houten saunabankjes met genoeg zitruimte voor twee volwassenen en twee kinderen.

De gelakte aluminium profi elen van het frame zijn onderdeel van het gepatenteerde ontwerp dat u maximale veelzijdig-

heid biedt binnen het unieke Tylö systeem. Ze klikken eenvoudigweg aan elkaar, dus geen schroeven. De strakke lijnen 

van het design zijn een lust voor het oog, en schoonhouden is een “makkie”.

Impression Cross Over + stoom biedt u een innovatieve mix aan badmogelijkheden. Een douchekolom en saunacabine 

zijn standaard (ix210). U kunt ervoor kiezen de standaard douchekolom te vervangen door een stoom- douchekolom. 

Dit betekent dat u een stoombad kunt nemen in de douchecabine. De saunakachel wordt apart aangeschaft zodat u 

kunt kiezen tussen een traditionele kachel of de Tylö Combikachel, waarmee u ook kunt baden in de stoomsauna. 

Keuze saunakachel

Kies een Compact 2/4 voor droge sauna of een Combi 4 RC als 

u ook van een stoomsauna wilt genieten.

Een fl exibel systeem

Wanden, glaspanelen en deuren kunnen worden gemonteerd 

op allerlei verschillende manieren om bij uw badkamerontwerp 

aan te sluiten. Ook kunt u de  interieur onderdelen plaatsen 

waar het u uitkomt (behalve de saunakachel). Hiernaast ziet u 

een voorbeeld van een gebruikelijke opstelling.

De douchecabine is een constructie van aluminium, glas en hoogglans 

acryl. Deze materialen zijn ongevoelig voor vocht, dus u kunt als u wilt een 

stoomdouche-kolom installeren. Entree naar de sauna via een schuifdeur in 

de royale douchecabine.

De saunabanken zijn gemaakt van donker essen, warmte-behandeld om 

jarenlang de hitte en het vocht te kunnen doorstaan. De binnenwanden 

zijn bekleed met fraai, noestvrij, blond espenhout van de hoogste kwaliteit.
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Tylö Sauna Impression

Impression saunacabine

Het Impression onderdelenpakket bevat: thermisch 

geïsoleerde wand- en plafondpanelen, deur, afwerkings-

materiaal in espen en warmte-behandeld essen (donker), 

rugleuning, verlichting, hygrometer/thermometer, alumi-

nium vloerframe, afneembare jaloezie, hoek en plafond 

lijstwerk, ventilatieroosters en assemblage materiaal.

Een kleine sauna voor een kleine badkamer

Tylö’s nieuwe Impression sauna-assortiment vraagt zeer weinig ruimte; vanaf slechts 1,3 m2. Deze cabine 

kan zowel een traditionele sauna als een mildere stoomsauna bevatten. Het betekent een revolutie in het 

thuissauna design. Een prachtige oplossing voor kleine badkamers.

De saunacabine wordt geleverd met twee saunabanken op verschillende niveaus. De gelakte aluminium pro-

fi elen van het frame zijn onderdeel van het gepatenteerde design dat u maximale veelzijdigheid biedt binnen 

het unieke Tylö systeem. Ze klikken eenvoudigweg in elkaar, dus geen schroeven. De strakke lijnen van het 

design zijn een lust voor het oog, en schoonhouden is simpel.

De saunabanken zijn vervaardigd van donker essen, 

warmte-behandeld om jaren saunaklimaat te kunnen ver-

duren. De binnenwanden zijn bekleed met fraai, noestvrij, 

blond espenhout  van de hoogste kwaliteit.

www.tylo.com/impressionsauna

Tylö sauna i1515/cTylö sauna i1313
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Geselecteerde houtsoorten – een goede sauna verlangt het 

juiste hout. Tylö gebruikt uitsluitend hout van de hoogste kwaliteit.

Robuuste constructie – Tylö sauna’s zijn gebouwd om te kunnen 

presteren in om het even welk badklimaat.

Effectieve isolatie met minerale wol in wand- en plafondpanelen 

en hittebestendige kunststof afdichtingen.

Altijd perfecte pasvorm maakt het in elkaar zetten van wanden, 

plafonds etc. eenvoudig en simpel.

Glazen wandpanelen geven een sensatie van ruimte in de sauna 

en geven de baders zicht op wat er buiten de sauna gebeurt.

Gehard veiligheidsglas voor extra veiligheid in alle glazen op-

pervlakken.

Perfecte ventilatie met frisse lucht voorziening en ontluch-

tingsrooster geplaatst in overeenstemming met het Tylö principe 

dat uitgaat van de wetten van de fysica; de warmte wordt op een 

natuurlijke manier verspreid en er worden verschillende tempera-

tuurzones in de sauna gecreëerd.

Brede, comfortabele banken van solide hout in een stevige 

constructie en met fl uweelzachte oppervlakken.

Voorgevormde rugleuningen verhogen het comfort in de sauna 

en helpen uw vermoeide spieren te ontspannen.

Elegante panelen dekken de ruimte tussen de banken af.

Indirect licht met de armaturen weggewerkt achter de rugleuning 

of het lampenkapje.

Voorbereid voor eenvoudige elektrische installatie - leidingen 

in de wandpanelen maken de elektrische installatie snel en mak-

kelijk.

De beste saunadeuren – Tylö heeft een brede keuze aan alter-

natieven, allemaal gemaakt om de temperatuurverschillen binnen 

en buiten de sauna te kunnen verduren zonder te vervormen en/of 

krom te trekken.

5 jaar materiaalgarantie – hét bewijs voor de hoge kwaliteit van 

Tylö sauna’s.

Wij bouwen – u plukt de vruchten

Een geprefabriceerde sauna aanschaffen is niet alleen de simpelste en snelste 

manier om uw droom van een eigen sauna te verwezenlijken, het is ook de slimste 

en de veiligste. Op deze manier bent u verzekerd van een goede kwaliteit en een 

sauna die blijft presteren, jaar na jaar na jaar… 

Keuze saunakachel

Kies een Combi Compact 4 RC voor een complete stoomsauna, hoewel 

u natuurlijk  ook van een traditionele sauna kunt genieten met deze unit. 

Kies voor de Compact 2/4 voor een simpele maar functionele oplossing 

voor traditionele sauna.

Exclusief  ’alles-in-een’ instrument

Alle Impression saunacabines zijn voorzien van een exclusieve hygrome-

ter/thermometer met ingebouwde LED verlichting. Stijl en functionaliteit 

in één, plus warme sfeervolle verlichting.

Ingenieus compact design

Onze Zweedse ontwerpers hebben zichzelf de taak gesteld het praktische te 

combineren met een elegant design waar u uzelf kunt verzorgen en verwennen in 

stijl. Maar de Impression onderscheidt zich tevens op grond van zijn ingenieuze 

compacte ontwerp en zijn kleine afmetingen. Hiernaast ziet u een voorbeeld van een 

gebruikelijke opstelling van een Tylö sauna i515/c.

Meer schema’s vindt u op pagina 17.

5 jaar materiaalgarantie
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Round Vision sauna

De unieke vorm van de Round Vision sauna heeft de toon 

gezet voor een geheel nieuwe standaard wat betreft het 

uiterlijk. Met zijn grote glaspartijen, prachtig gebogen 

front en beuken frame is deze sauna niet alleen een

esthetisch hoogtepunt in elke hedendaagse badkamer, 

maar ook een ingenieuze manier om de sensatie van 

ruimte te suggereren waar deze beperkt is.

Space Vision

De naam zegt het al. De Space Vision is ontworpen voor 

mensen die van een sauna houden omringd met licht, en 

met een gevoel van ruimtelijkheid. Kenmerkende karak-

teristieken van deze exclusieve sauna zijn de gedurfde 

curve van de ronde hoek, de royale glaspartij en de 

combinatie van verschillende houtsoorten.

Midi Vision

Jazeker is het mogelijk om de sensatie van ruimte te erva-

ren in een sauna die van compact formaat is! Het nieuwe 

Midi Vision concept verschaft zichtbaar bewijs! Dit 

exclusieve, gastvrije ontwerp met praktische hoekentree 

is speciaal ontworpen voor zowel publieke faciliteiten als 

voor thuis. De fraaie gebogen glazen deur kan in beide 

hoeken worden geplaatst, links zowel als rechtsdraaiend; 

hiermee worden de mogelijkheden van inbouw thuis 

beduidend groter.

Vital Vision

Vital Vision is zonder twijfel onze meest exclusieve 

geprefabriceerde sauna. Met zijn speciaal geselecteerde 

materialen, gedurfde innovatieve design en vele functies 

verhoogt de Vital Vision de standaard van de geprefabri-

ceerde sauna tot het niveau van een op maat gemaakte 

sauna.

www.tylo.com/vitalvision

www.tylo.com/midivision

www.tylo.com/spacevision

www.tylo.com/roundvision

Tylö Sauna Vision
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Tylö sauna Grand Luxe & Classic

Grand Luxe

De Grand Luxe sauna’s hebben dezelfde maten en basis-

modellen als de Classic serie. Het verschil is dat de inte-

rieurafwerking in blond espen is uitgevoerd. Ook hier kunt 

u uw voorstellingsvermogen ruim baan geven. De gastvrije 

glazen deur, die zowel links- als rechtsdraaiend kan worden 

geplaatst, heeft een mooi afgewerkte houten greep en is 

stevig gevat in een solide houten frame. Getint veiligheids-

glas en een magnetisch deurslot zijn standaard.

Classic

Het standaard Classic model is de samenvatting van een 

traditionele sauna, zowel van binnen als van buiten. Te-

gelijkertijd is het niet moeilijk om een Classic sauna aan 

te passen aan zijn omgeving. Kies voor de Classic Special 

als u zoekt naar een afwerking die goed harmonieert 

bij de bestaande materialen om een smaakvol geheel te 

creëren in uw badkamer. Wat betreft het beslag voor de 

sauna is de enige limiet uw eigen verbeeldingskracht.

www.tylo.com/classic

www.tylo.com/grandluxe

Tylö glaspanelen

Geprefabriceerde glaspanelen in 6mm gehard veiligheidsglas met hardhouten kozijnen in blond espen of 

beuken, hetgeen een iets donkerder tint heeft. De glaspanelen gevat in espen worden aanbevolen voor 

gebruik in de Classic en de Grand Luxe sauna’s. Op de plattegronden op de volgende pagina ziet u welke 

wandpanelen kunnen worden vervangen door glaspanelen.

www.tylo.com/glazedsections

Glaspaneel 95
Espen (Art. 9512 6051)

Beuken (Art. 9104 5060)

Getint gehard veiligheidsglas in massief houten kozijn.

Hoogte 1900 mm, breedte 964 mm.

Glaspaneel 95 VENT
Espen (Art. no. 9512 6053)

Beuken (Art. no. 9104 5050)

Als boven maar met ventilatie en wandpaneel voor

installatie saunakachel.

Glaspaneel 52
Espen (Art. no.9512 6055)

Beuken (Art. no. 9104 5040)

Getint gehard veiligheidsglas in massief houten kozijn.

Hoogte 1900 mm, breedte 530 mm.

Glaspaneel 52 VENT
Espen (Art. no. 9512 6057)

Beuken (Art. no. 9104 5030)

Als boven, maar met ventilatie en wandpaneel voor

installatie saunakachel.
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Uw keuzevrijheid is van belang in onze ontwerpen

Hieronder de lay-outs van ons complete assortiment geprefabriceerde saunacabines. U ziet hier de maten, 

de correcte locatie van de saunakachel en de plattegrond van het interieur. Al onze saunacabines kunnen 

ook gespiegeld worden geïnstalleerd (behalve de Vital Vision). U kunt ook zien welke standaard wandpa-

nelen kunnen worden vervangen door glaspanelen. Voor de duidelijkheid vermelden we ook het optimaal 

vermogen van de saunakachel van elke sauna. Alles wat u hoeft te doen is meten, vergelijken en beslissen 

welke sauna het gaat worden.

Artikelnummer van elk model en 

elke maat vindt u in de bijbehorende 

prijslijst.

Classic & Grand Luxe
(Alle modellen hebben een externe dakhoogte van 2010 mm)

Round Vision 150
(Externe dakhoogte 2030 mm)

Round Vision 200
(Externe dakhoogte 2030 mm)
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Classic & Grand Luxe

Grijsgekleurde wandpanelen 

kunnen worden vervangen door 

glaspanelen. Vermeld alstublieft 

duidelijk welk wandpaneel u wilt 

vervangen door een glaspaneel als 

u uw bestelling plaatst.

Impression sauna
(Externe dakhoogte 2100 mm)

Space Vision 150, hoek instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)

Space Vision 250, front instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)

Space Vision 200, front instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)

Midi Vision
(Externe dakhoogte 2030 mm)

Vital Vision*
(Externe dakhoogte 2030 mm)

* Het interieur kan niet gespiegeld worden 

geïnstalleerd.

Tylö sauna ix210s: met Compact 

of Combi kachel in de sauna en 

een stoomdouche kolom.

Tylö sauna ix210: met Compact of 

Combi kachel in de sauna en een 

douche kolom.
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Bekijk al onze saunakachels op

www.tylo.com/saunaheaters
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In de warmte vindt u
de waarheid…

Het hart van de sauna

Sluit uw ogen, luister naar uw hart. Schenk een lepel water over de hete stenen en luister naar het gesis 

van de stoom. Die stoom wordt een wolk die u omgeeft met een behaaglijke warmte. Een bevrijdende 

sensatie. Onze klassieke Tylö kachel biedt u zowel het genot van een traditionele sauna als van een mildere 

stoomsauna. In de loop der tijd was Tylö verantwoordelijk voor een reeks van revolutionaire innovaties die de 

saunawereld aanmerkelijk verbeterd hebben. Onze slanke kachels onderscheiden zich van andere merken in 

verschillende belangrijke aspecten. Dit is duidelijk zichtbaar in het design, de precisie en de kwaliteit. Kijkt u 

eens naar het klassieke V-vormige front met zijn klare lijn, en het stoere rooster dat de warme lucht effectief 

laat circuleren. Ervaar de sensatie, voel u gerevitaliseerd en herboren.
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Tylö saunakachels

In de loop der jaren heeft Tylö vele innovaties ingevoerd om het functioneren, de veiligheid en het genot in de 

sauna te verbeteren. Tylö’s saunakachels zijn op dit moment de top in de saunatechnologie, en onze klassieke 

modellen munten uit op alle facetten. U hoeft alleen maar naar het design te kijken, de precisie en de kwaliteit 

van de afwerking om dat te beamen. Maar het verschil in klasse wordt pas echt duidelijk als u de kachel aanzet 

– en u kunt gaan ontspannen.

Saunakachel met separaat bedieningspaneel (excl. saunastenen)

Saunakachel voor separaat bedieningspaneel, TS (excl. saunastenen)

Saunakachel voor separaat bedieningspaneel, CC 

(excl. saunastenen)

Compact 2/4
(Art. 6220 2000, E-nr. 93 007 23)

Een kachel voor kleine sauna’s. Stenencompartiment voor 

Mini saunastenen. Met geïntegreerd bedieningspaneel aan 

de basis van de kachel. Met thermostaat en mechanische 

timer. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. 2,2-4,5 

kW converteerbaar voor aansluiting 230 V (enkele fase) of 

400 V (twee fasen met een nul). Voor sauna’s  van 1.5-4,5 m3.

MPE 6
(Art. 6320 2009, E-nr. 93 007 24) 

Met een separaat elektronisch bedieningspaneel voor 

montage op de zijkant van de kachel of aan de wand 

in de sauna (max. 1 m boven vloerniveau) of op elke 

gewenste hoogte buiten de sauna. Het bedieningspaneel 

toont de tijd en temperatuur door middel van LED’s op 

een schaal van 1-10. Max. 3 uur looptijd. Programmeer-

baar 0-10 uur. 6,6 kW vermogen.

MPE 8
(Art. 6320 3009, E-nr. 93 007 25)

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna’s van 

6-12 m3.

SK 6
(Art. 6010 2009, E-nr. 93 007 46)

Vereist een apart thermostatisch bedieningspaneel type 

TS. 6,6 kW vermogen voor sauna’s van 4-8 m3.

SK 8
(Art. 6010 3009, E-nr. 93 007 48)

Als boven, maar met 8 kW vermogen voor sauna’s van 

6-12 m3.

SE 6
(Art. 6020 2019, E-nr. 93 007 26)

Vereist separaat elektronisch bedieningspaneel, type CC. 

6,6 kW vermogen voor sauna’s van 4-8 m3.

SE 8
Als boven, maar met 8 kW vermogen voor sauna’s van 

6-12 m3.

SO 6
(Art. 6205 3003, E-nr. 93 007 00)

Integraal bedieningspaneel met thermostaat en timer, 

geplaatst aan de boven/achterzijde van de kachel. Max. 3 

uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor wandmon-

tage. 6 kW vermogen. Voor sauna’s van 4-8 m3.

SO 8
(Art. 6205 3013, E-nr. 93 007 01)

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna’s van 

6-12 m3.

Super 10
(Art. 6305 0133, E-nr. 93 006 04)

Heeft een, makkelijk bereikbaar, elektronisch bedienings-

paneel op de kachel zelf. Thermostaat en timer. Max. 3 

uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor wandmon-

tage. Vermogen 10 kW. Voor sauna’s van 10-17 m3.

Sport 6
(Art. 6210 3009, E-nr. 93 007 51) 

Met geïntegreerd bedieningspaneel aan de basis van de 

kachel. Met thermostaat en mechanische timer. Max. 3 

uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor sauna’s van 

4-8 m3.

Sport 8
(Art. 6210 4009, E-nr. 93 007 52) 

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna’s van 

6-12 m3.

Klassieke saunakachel met geïntegreerd bedieningspaneel

(excl. saunastenen)

www.tylo.com/compact

www.tylo.com/sport

www.tylo.com/sk

www.tylo.com/so, www.tylo.com/super10

www.tylo.com/se

www.tylo.com/mpe
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Combi 4 RC
(Art. 6220 5000, E-nr. 93 007 31)

Kachel voor droge, traditionele en stoomsauna.

Met apart elektronisch bedieningspaneel voor wandmon-

tage in de sauna (max. 1 m boven vloerniveau) of op elke 

andere hoogte buiten de sauna.

4,5 kW vermogen. 400 V (twee fasen en nul). Voor sauna’s 

van 1,2-4,5 m3. Wordt geleverd compleet met 2,5 m 

signaalkabel.

Combi 6 RC
(Art. 6220 5049, E-nr. 93 007 32)

Als de Combi 4RC, maar het bedieningspaneel kan ook 

op de zijkant van de kachel zelf gemonteerd worden. 6,6 

kW vermogen. Voor sauna’s van 4-8 m3. Wordt geleverd 

compleet met 2,5 m signaalkabel en console voor mon-

tage paneel.

Combi 8 RC
(Art. 6220 5069, E-nr. 93 007 33)

Als Combi 6 RC, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna’s 

van 6-12 m3.

Een stoomsauna thuis

De stoomsauna is een variatie op het traditionele saunaconcept die wij u van harte kunnen aanbevelen. Het 

verschil is dat u een stoomsauna geniet bij lagere temperaturen, maar hogere luchtvochtigheid (tot 70%). In 

de praktijk betekent dit een mildere, meer ontspannen sauna-ervaring. Om de ontspannende eigenschap-

pen van de stoomsauna thuis te ervaren kiest u eenvoudigweg voor een Tylö Combikachel. Dit is de perfecte 

keus voor alle types sauna- droog, nat, of in wolken verzachtende stoom. U kunt het genot verhogen met 

geuraroma van kruiden of essences.

Saunakachel met bijbehorend bedieningspaneel (excl. saunastenen)

Kies voor een
mildere saunabeleving

www.tylo.com/combi
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www.tylo.com/megaep100, www.tylo.com/megaeh150, www.tylo.com/megaez225

SDK 10
(Art. 6420 1009, E-nr. 93 007 28)

Bedoeld om te worden gecombineerd met het aparte 

bedieningspaneel type TS 16, TS 30 of CC en relaisbox RB 

30. 10,7 kW vermogen.

Voor sauna’s van 10-18 m3.

SD 16
(Art. 6420 3000, E-nr. 93 007 29)

Bedoeld om te worden gecombineerd met het aparte 

bedieningspaneel type TS 30 of CC en relaisbox RB 30. 16 

kW vermogen.

Voor sauna’s van 15-35 m3. BELANGRIJK! 7-aderige kabel 

tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

SD 20
(Art. 6420 4000, E-nr. 93 007 30)

Als boven, maar met 20 kW vermogen. Gecombineerd 

met het aparte CC paneel met relaisbox RB 60.

Voor sauna’s van 22-43 m3. BELANGRIJK! 7-aderige kabel 

tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

www.tylo.com/sd

Saunakachel voor professioneel gebruik

Reeds decennia is Tylö de vanzelfsprekende keuze voor sauna’s in hotels, zwembaden en sportscholen. 

Professionele instellingen als deze kijken naar betrouwbaarheid en laag energieverbruik. Ook stelt frequent 

gebruik hoge eisen aan de apparaten. 

Saunakachel voor apart bedieningspaneel

(excl. saunastenen)

Saunakachel voor apart bedieningspaneel

(excl. saunastenen)
Mega EP 100
(Art. 6405 0003, E-nr. 93 007 03)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 16, TS 30 of CC en 

relaisbox RB 30. geplaatst op de vloer. 10 kW vermogen. 

Voor sauna’s van 10-17 m3.

Mega EH 150
(Art. 6405 0023, E-nr. 93 007 04)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 30 of CC en re-

laisbox RB 30. Gemonteerd op de vloer. 15 kW vermogen. 

Voor sauna’s van 14-34 m3. BELANGRIJK! 7-aderige kabel 

tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

Mega EZ 225
(Art. 6405 0053, E-nr. 93 007 06)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 30 of CC en re-

laisbox RB 60. Gemonteerd op de vloer. 22 kW vermogen. 

Voor sauna’s van 22-45 m3. BELANGRIJK! 7-aderige kabel 

tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.
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Bedieningspanelen

Elektronische bedieningspanelen CC

Thermostatische bedieningspanelen TS

CC 10
(Art. 7121 3000)

Elektronisch bedieningspaneel voor de SE 6 en de SE 8 

kachels. Ontworpen voor wandmontage buiten de sauna. 

Max. 3 uur looptijd.

Programmeerbaar 0-10 uur. Inclusief externe tempe-

ratuursensor (zie installatievoorschriften voor locatie). 

afmeting : 100 x 150  x 30 mm. IP 24.

CC10 Verzonken
(Art. 7101 3040)

Als boven, maar verzonken geïnstalleerd.

TS 30-03 
(Art. 7021 2010)

Een thermostatisch bedieningspaneel voor SDK 10 en SD 

16 kachels. Voor wandmontage buiten de sauna (max. 

afstand 1,8 m) Uitgerust met een timer voor 3 uur looptijd. 

Programmeerbaar 0-9 uur. Standaard capillaire buis: 1,8 

m. Afmeting: 195 x 255 x 89 mm (installatiemaat: 167 x 

227 x 49 mm). IP 24.

TS 30-012
(Art. 7021 2020)

Als boven maar met 12 uur looptijd, geen programmeer-

functie.

TS 16-3
(Art. 7020 2000)

Bedieningspaneel voor de SK 6 en de SK 8 voor wand-

montage buiten de sauna (max. afstand 1,8 m). Robuuste 

betrouwbare constructie met timer, thermostaat en 

controlelampje. Capillaire buis: 1,8 m. Afmeting: 195 x 255 

x 89 mm. (montage maat: 167 x 227 x 49 mm). IP 24.

TS 16-3 B
Als boven, met een aan/uit schakelaar voor de saunaver-

lichting. TS panelen zijn ook verkrijgbaar met 5 m lange 

capillaire buizen.

CC 50
(Art. 7121 4005)

Display voor tijd en temperatuur, schakelaar voor licht en 

veiligheidscode functie. Programmeerbaar voor 1, 3, 12 

en 24 uur continu in bedrijf. Instelbaar 0-10 uur. Afmeting: 

130 x 190 x 27 mm. IP 24.

CC 300
(Art. 7111 5150)

De CC 300 is programmeerbaar tussen 1 en 24 uur en 

heeft een display dat temperatuur, resterende looptijd, 

dag en tijd toont. Tevens is de CC 300 uitgerust met een 

druktoets voor het licht, Nederlandstalige instructies, ge-

heugen, veiligheidscode en een energiebesparende ECO 

stand-by functie. Het bedieningspaneel kan ook extern 

worden bestuurd.

CC 20
(Art. 7121 3010)

Toont de tijdsinstelling, temperatuur en vochtigheidsgraad 

met LED’s op een schaal van 1-10. Max. 3-10 uur looptijd. 

Programmeerbaar 1-10 uur. Afmeting: 100 x 150 mm x 30 

mm. IP 24.

CC 20 Verzonken
(Art. 7101 3035)

Als boven, maar verzonken geïnstalleerd.

Relaisboxen

Relaisbox RB 30
(Art. no. 7101 6007)

Te gebruiken met een CC paneel naar keuze om de 

volgende saunakachels te bedienen: SK6, SK8, SDK 10, 

SD 16, Mega EP 100 en EH 150.

Afmeting: 230 x 310 x 75 mm. 

Relaisbox RB 60
(Art. no. 7101 6007)

Als boven voor saunakachel SD 20 en Mega EZ 225. 

Afmeting: 305 x 350 x 125 mm.

Externe schakelaar 
(Art. no. 9090 8040)

Aan/uit schakelaar om de sauna te bedienen vanaf een 

andere locatie dan waar het CC bedieningspaneel is 

geïnstalleerd.

Decoratieve omlijsting voor bedieningspaneel
(Art. no. 9000 1050) Mat geborsteld

(Art. no. 9000 1051) Glans geborsteld

(Art. no. 9000 1052) Hoogglans

Decoratieve aluminium omlijsting voor bedieningspanelen

CC50 en CC 100. Afmeting: 150 x 210 mm.

5 m capillaire buizen
Voor bovenstaande panelen

TS 30-03 en TS 30-012.

Afdek kap
Transparant acryl.

Geschikt voor alle TS be-

dieningspanelen.

Cover A
(Art. 9010 1000)

Voorkomt ongeautoriseer-

de toegang tot de tijd- en 

temperatuurinstelling.

Cover B
(Art. 9010 1010)

Voorkomt ongeautori-

seerde toegang tot de 

temperatuurinstelling.

www.tylo.com/controlpanels

Optionele accessoires
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Houtgestookte saunakachels
 

Een houtgestookte sauna heeft iets speciaals, en omdat wij bij Tylö de sauna in al zijn vormen liefhebben vindt u bij ons 

ook een brede collectie houtgestookte saunakachels. Al deze kachels hebben, naast de hoge kwaliteit, gemeen dat ze 

de warmte lang vasthouden zodat u langer in de sauna kunt verblijven. Waar u ook bent, thuis, op het platteland, aan de 

oevers van een stil water, u kunt overal genieten van de voordelen van een houtgestookte sauna van grote klasse.

Saunaschoorstenen

Wij bieden complete schoorsteen-pakketten van hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 

Tylö houtgestookte sauna’s.

Deze pakketten zijn gebaseerd op een modulair systeem, eenvoudig te monteren. Dit systeem wordt primair 

gebruikt voor houtgestookte saunakachels in sauna’s zonder schoorsteen, en voor ver- en nieuwbouw.

Vervaardigd van zuurresistent roestvrij staal, met hoogwaardige keramische isolatie aan de buitenkant.

Sauna schoorsteenpakket Ø 100
(Art. 6505 3020)

’Eenvoudig te monteren’ pakket met 100 diameter kachel-

pijp geschikt voor Tylö houtgestookte saunakachels.

Bestaat uit: 1-meter ongeïsoleerde kachelpijp, 2 x 1-meter 

geïsoleerde kachelpijp, plafondplaat, stormkap, schoor-

steenkap.

Geïsoleerde verlengmodules
100/1000 mm

(Art. 6505 3021)

Geïsoleerd tussenstuk, lengte 1000 mm.

100/500 mm

(Art. 6505 3022)

Geïsoleerd tussenstuk, lengte 500 mm. Ø 100 mm.

geïsoleerde kachelpijp 

(2 x 1000 mm)

stormkap

Meer modellen
Tylö houtkachels zijn ook verkrijgbaar in 18kW, 27 kW en 37 kW. Alle houtgestookte saunakachels 

worden zonder hout geleverd.

schoorsteenkap

dakdoorvoer

plafondplaat

regelklep

ongeïsoleerde kachelpijpen

(1000 mm)

TL-12
Met grote glasruit. 12 kW vermogen.Voor 

sauna’s van 5-12 m3.

Wit  (Art. 6405 4010)

Zwart  (Art. 6405 4110)

TL-16
Met grote glasruit. 15 kW vermogen. 

Voor sauna’s van 9-16 m3.

Wit  (Art. 6405 4020)

Zwart  (Art. 6405 4120)

TL-12 V

Als de TL-12 maar met een waterreservoir aan 

de rechterkant.

Wit  (Art. 6405 4011)

Zwart  (Art. 6405 4111)

TL-20
Met grote glasruit. 18 kW vermogen. Voor 

sauna’s van 8-20 m3.

Wit  (Art. 6405 4030)

Zwart  (Art. 6405 4130)

TL-20 V

Als hierboven maar met een waterreservoir aan 

de rechterkant.
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Tylö saunakachels – technisch gesproken

Kies altijd het hoogste aanbevolen vermogen in relatie tot het volume van de sauna. Dit is speciaal van 

belang in balkensauna’s en sauna’s met glaspanelen.

Hoe groter het warmtevermogen in relatie tot de inhoud van de sauna, hoe lager het totale energieverbruik. 

Dit betekent, om een voorbeeld te geven, dat in een sauna van 4 m3 een 6,6 kW kachel een betere keus is 

dan een 4,5 kW kachel.

Installeer op de wand, met de 

bodem van de saunakachel 270 mm 

boven de vloer.

(Compact en Combi RC4 170 mm)

Klassieke saunakachels en bedieningspanelen

Tylö Mega saunakachels voor thuisgebruik

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Minimale 
afstand tot 
zijwand mm

Minimale 
plafond-

hoogte in de 
sauna mm

Geschikt be-
dieningspaneel

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht 
van de 

stenen kg

Maten in mm (zie diagrammen 
hierboven)

A B C D E F

Compact 2/4 2,2-4,5 1,2-4,5* 50 1900 geïntegreerd 6 7 400 310 195 260 135 170

Sport 6 6,6 4 - 8 110 1900 geïntegreerd 13 10 435 455 240 410 125 315

Sport 8 8 6 - 12 110 1900 geïntegreerd 15 12 505 455 240 410 170 315

MPE 6,6 4 - 8 110 1900 inclusief 13 10 435 455 240 410 125 315

MPE 8 6 - 12 110 1900 inclusief 15 12 505 455 240 410 170 315

SK 6 6,6 4 - 8 110 1900 TS 16 of TS 30 13 10 435 455 240 410 125 315

SK 8 8 6 - 12 110 1900 TS 16 of TS 30 15 12 505 455 240 410 170 315

SE 6 6,6 4 - 8 110 1900 optioneel CC 13 10 435 455 240 410 125 315

SE 8 8 6 - 12 110 1900 optioneel CC 15 12 505 455 240 410 170 315

* Max 2,5m3 op 2,2 kW.

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Minimale 
afstand tot 
zijwand mm

Minimale 
plafondhoogte 

in de sauna 
mm

Geschikt 
bedienings-
paneel en 
relaisbox

Afstand van 
kachel tot 

vloer

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht 
van de 

stenen kg

Maten in mm, 
breedte x diepte x 

hoogte

SO 6 6 4 - 8 50 1900 geïntegreerd 200 11 30 420 x 390 x 480

SO 8 8 6 - 12 80 1900 geïntegreerd 200 12 30 420 x 390 x 480

Super 10 10 10 - 17 100 1900 geïntegreerd 200 16 22 370 x 450 x 590
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Stoomsauna’s thuis

Klassieke saunakachels voor professionele toepassingen

Mega saunakachels voor professioneel gebruik

Houtgestookte saunakachels

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Minimale 
afstand tot 
zijwand mm

Minimale 
plafond-

hoogte in de 
sauna mm

Geschikt be-
dieningspaneel 

en relaisbox

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht van 
de stenen 

kg

Maten in mm
(zie diagrammen hierboven)

A B C D F

Combi 4 RC 4 1,2-4,5 50 1900 CC 20 (inclusief) 12 7 400 310 375 245 225

Combi 6 RC 6,6 4-8 110 1900 CC 20 (inclusief) 16 10 435 455 405 360 355

Combi 8 RC 8 6-12 110 1900 CC 20 (inclusief) 18 12 505 455 405 360 355

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Minimale 
afstand tot 
zijwand mm

Minimale 
plafond-

hoogte in de 
sauna mm

Geschikt be-
dieningspaneel en 

relaisbox

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht 
van de 

stenen kg

Maten in mm
(zie diagrammen hierboven)

A B C D E F

SDK 10 10,7 10 - 18 150 1900
TS 16, TS 30,
CC + RB 30

30 25 570 650 310 600 165 395

SD 16 16 15 - 35 150 2100 TS 30, CC + RB 30 32 25 570 650 310 600 165 395

SD 20 20 22- 43 150 2100 CC + RB 60 32 25 570 650 310 600 165 395

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Minimale 
afstand tot 
zijwand mm

Minimale 
plafondhoogte 

in de sauna 
mm

Geschikt be-
dieningspaneel en 

relaisbox

Afstand 
van 

kachel tot 
vloer

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht 
van de 

stenen kg

Maten in mm, 
breedte x diepte x 

hoogte

EP 100 10 10 - 17 80 1900 TS 16, CC + RB 30 - 11 25 360 x 420 x 650

EH 150 15 14 - 34 100 2300 TS 30, CC + RB 30 - 25 45 480 x 540 x 780

EZ 225 22 22 - 45 100 2300 TS 30, CC + RB 60 - 27 55 560 x 550 x 900

Model
Vermogen

kW

Sauna-
volume

m3

Water tank
liter 

Rookafvoer
Ø mm

Afstand van de vloer 
tot de onderkant van 

de schoorsteen.

Gewicht 
zonder 

stenen kg

Gewicht 
van de 

stenen kg

Afmetingen in mm 
breedte x diepte x 

hoogte.

K-007 7 3 - 7 - 104 410 mm 32 25 - 30 330 x 430 x 600

KL-12 12 5-10 - 104 450 mm 48 40 - 45 410 x 500 x 660

KL-12 V 12 5-10 25 104 450 mm 53 40 - 45 575 x 500 x 660

KL-16 15 9 - 16 - 104 505 mm 55 40 - 45 435 x 490 x 710

KL-20 18 8 - 20 - 104 513 mm 62 60 - 65 480 x 500 x 780

KL-20 R 18 8 - 20 - 104 513 mm 62 60 - 65 480 x 500 x 780

KL-20 V 18 8 - 17 28 104 513 mm 67 60 - 65 645 x 500 x 780
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