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TYLÖ STOOM
STOOMDOUCHE, STOOMBAD & DOUCHE
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Ervaar het en lees meer over Tylö - for the senses op

www.tylo.com/forthesenses
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Open uw zintuigen.

Laat de stoom u omarmen.

Tylö verwent al uw zintuigen.

Stap in de warmte, voel hoe de stoom uw huid streelt. Uw spieren ontspannen zich, alle stress wordt losgelaten. 

Uw geest wordt helder, uw dromen worden waar. Een bevrijdende sensatie.

Het is onze ambitie het ultieme genot te creëren dat de poort opent naar uw diepste zelf. Het is onze belofte aan 

u. Onze exclusieve stoomcabines zijn een begrip voor de levensgenieters onder ons, wereldwijd. Een stoombad 

heeft een constante luchtvochtigheid van 100% die al uw zintuigen verwent; een heerlijke manier van baden. 

Onze Scandinavische ontwerpers dagen zichzelf uit met hun ontwerp een esthetisch statement neer te zetten. 

Sinds onze oprichter Sven-Olof Janson zijn eerste sauna ontwierp rond 1950 brachten wij de ene baanbrekende  

innovatie na de andere. Zelfs het kleinste detail is vervaardigd met zorg en aandacht. Stap naar binnen en ervaar 

het, en kom ontspannen en verkwikt weer buiten, als nieuw.
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Tylö ziet het hele plaatje 

Gaat u zitten. Laat uw geest dwalen. Voel de harmonie 

in de details, ervaar het geheel. Voor ons is een 

badruimte een wereld van welbevinden en genot, waar 

ieder detail bijdraagt aan een mooie creatie.

In deze brochure kunt u kennis nemen van onze 

complete lijn van stoombaden, douches en 

stoomdouches, zorgvuldig ontworpen om u een 

bevrijdende reis te laten maken naar uw diepste zelf. 

Lees meer over de andere brochures op www.tylo.com.

Interieur                                                                                                                          

Het interieur stimuleert de zintuigen tot het ondergaan 

van een algehele overgave. Behalve het feit dat ze 

heerlijk zitten zijn de fraaie witte bankjes in de Tylö 

Impression een samenvatting van goed Scandinavisch 

design. Het ontwerp en de afwerking van de details 

zijn weldoordacht en een lust voor het oog. Geen 

overbodige hoekjes en gaatjes, geen zichtbare 

schroeven of bouten.

Deuren & wanden                                                                                                 

Deuren, wanden en glassecties kunnen worden 

geconfi gureerd op vele verschillende manieren om 

perfect in uw badkamer te passen. Elke vierkante 

centimeter is door ons benut. Kies afwerking en 

interieur naar uw  smaak. Wij bij Tylö houden van 

persoonlijke expressie.

Verlichting                                                                                                         

Verlichting vinden we belangrijk bij Tylö. Onze 

decoratieve  inbouwspots verspreiden een zachte gloed 

in de stoomruimte. Het warme gedempte licht omarmt 

u en creëert een intieme sfeer.

Stoomdouche kolom                                                                                                      

De stoomdouche kolom heeft zowel een vaste 

douchekop als een handige kleine handdouche in een 

strak design en comfortabele grip.

Controlepaneel                                                                                                              

Het kleine controlepaneel op de stoomdouche kolom 

bedient de stoomgenerator. Met gemak kiest u de tijd, 

temperatuur en programma. Het controlepaneel is  

ontworpen om fraai in het geheel te passen.

Geuren                                                                                                                         

Onze heerlijke geuressences voegen een extra 

dimensie toe aan uw stoombad. Een paar druppeltjes in  

de stoomuitlaat garanderen een verkwikkende sensatie. 

De oliën verspreiden een heerlijke geur van eucalyptus, 

pepermunt, dennen, lavendel, kaneel of citrus.

Lees meer over de Tylö kwaliteit op:

www.tylo.com/quality
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Ontdek Tylö’s producten op www.tylo.com 

Bezoek www.tylo.com om onze producten in detail te bekijken. We hebben de producten op een 

spannende manier gevisualiseerd zodat u alle voordelen goed kunt zien. Klik op de verschillende 

punten en zie wat er gebeurt. Laat u inspireren! 

U kunt uw eigen thuis-wellness ontwerpen op 

www.tylo.com/impression Teken uw badkamer in zijn 

huidige staat, of zoals u hem zou willen. Kies vervolgens 

het best passende Impression product. Print de 

resultaten, stuur ze naar uw vrienden of deel uw ideeën 

met Tylö.

U kunt u ook laten inspireren door onze verschillende realistische visualisaties van badkamers. 

Selecteer het type badkamer en de kleuren van uw voorkeur en ontdek hoe makkelijk de 

Impression producten zich met een paar muisklikken laten inpassen.  Dit is een prima hulpmiddel 

voor diegenen die renovatie overwegen, maar ook wanneer u zich afvraagt hoe een Impression 

product het zou doen in uw badkamer.

www.TYLO.com/impression

www.TYLO.com/productnaam

Vind meer informatie op www.tylo.com

U heeft waarschijnlijk de verschillende symbolen opgemerkt in deze brochure. Deze betekenen 

dat er meer informatie over het betreffende product is te vinder op onze website. Type

www.tylo.com/productnaam voor meer details over een bepaald product. U wordt dan meteen 

doorgestuurd naar het betreffende product.

Meer informatie over dit product is beschikbaar op 

onze website. U vindt details over afmetingen, materi-

alen en veel meer. Leer het product beter kennen.

U vindt meer afbeeldingen op onze website. Bekijk het 

product van uit verschillende hoeken. Zie de fraaie 

details en het complete product.

Interactieve visualisatie op onze website. Gebruik de 

functies om het product te draaien, en bekijk alle 

voordelen van dichtbij. Een leuke manier om wijzer te 

worden.

Ontwerp uw eigen thuis-wellness online. Fantaseer 

en teken. Droom weg. Pas en meet, schuif met de 

producten en zie het schitterende eindresultaat.
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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

1

TYLÖ BASTU
KOMPLETTA BASTURUM

Tylö brochures

TYLÖ SAUNA

Een brochure vol inspiratie. Onze complete saunalijn en 

onze klassieke Tylö saunakachels. Wij hebben echt alles, van 

compacte cabines voor thuis in de badkamer tot uitgebreide 

exclusieve faciliteiten voor hotels. Lees alles over onze 

geprefabriceerde oplossingen.

TYLÖ STOOM

Heerlijke stoombaden, stoomdouches en exclusieve douches. 

Een stoombad is een mildere vorm van baden, met hoge 

luchtvochtigheid die u op een aangename manier meeneemt 

op een innerlijke reis. Tylö biedt complete oplossingen, inclusief 

stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden en 

zitgedeelten.

TYLÖ DOE-HET-ZELF SAUNA

Voor diegenen die hun eigen sauna willen bouwen. Tylö heeft 

geprefabriceerde saunacabines inclusief interieur, wanden, 

vloer, plafond, kachel en ventilatie. De brochure bevat gedetail-

leerde instructies die het werk gemakkelijk en plezierig maken.

TYLÖ THUIS-WELLNESS

Voor diegenen die hun eigen wellness thuis willen. Tylö heeft 

complete pakketten, inclusief sauna, stoomsauna, stoombad, 

multifunctionele- en conventionele douche. De brochure bevat 

een selectie van onze beste producten, om uw badkamer om te 

toveren in een exclusieve weelderige thuis-wellness.

TYLÖ INFRAROOD

Infrarood is een alternatieve saunavorm die ook kan worden 

gecombineerd met de traditionele sauna. Dit is een heerlijke 

ervaring die een gevoel van welbehagen geeft als de  

infraroodstralen uw huid verwarmen. Lees alles over Tylö’s 

innovatieve infrarood panelen.

TYLÖ ACCESSORIES

Kleine details maken een groot verschil. In deze brochure alle 

accessoires die uw sauna en stoombad een gedistingeerde 

persoonlijke toets geven, zoals sauna-emmers, thermometers, 

zandlopers, geuren, handdoekrekjes, geluidsboxen en 

verlichting.
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In de stoom
schuilt de waarheid

Bekijk al onze stoombad producten op:

www.tylo.com/steambath
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Scandinavisch design

Sluit uw ogen en laat de stoom u omarmen. Een stoombad is een heerlijke manier van baden die u aangenaam 

raakt tot in uw ziel. De luchtvochtigheid is een constante 100% bij een lagere temperatuur, 40-45 ˚C.  De milde 

warmte en de intense luchtvochtigheid helpen uw spieren te ontspannen en uw geest heerlijk te dwalen. Door 

de dieptereiniging voelt uw huid verjongd. Geen betere manier om u als herboren te voelen. Onze stoombaden 

zijn verkrijgbaar in verschillende strakke ontwerpen, passend in uw badkamer. Tylö biedt een compleet geheel, 

inclusief stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden en zitsecties.
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Tylö stoomdouche i130 & i170

Tylö stoomdouche i170

Douche en stoombad maten 1725 x 925 x 2100mm (breedte 

x diepte x hoogte) vereist slechts 1,7 m2 vloeroppervlak. Meer 

dan genoeg ruimte voor twee personen om comfortabel te 

ontspannen.

Een thuis-wellness in een kleine ruimte.

Stap in de warmte, voel uw hoofd helder worden. Geniet van het goede leven in de vorm van een heerlijk 

ontspannend en verkwikkend stoombad, ook als uw ruimte beperkt is. Een revolutie in het thuis-wellness 

ontwerp;  compact genoeg om in uw badkamer te passen in plaats van uw garage of schuurtje. Wij noemen 

het de Tylö Impression, want we weten dat u onder de indruk zult zijn!

www.tylo.com/impressioni130, www.tylo.com/impressioni170

Tylö stoomdouche i130

Douche en stoombad maten 1325 x  925 x 2100 mm 

(breedte x diepte x hoogte) vereist slechts 1,3 m2 

vloeroppervlak. Voor één persoon.

Bankje, wit i66
(Art. no. 9607 4750)

Tylö stoomdouche, 

i130 wit

Tylö stoomdouche,

i130 zwart

Tylö stoomdouche, 

i170 wit

Tylö stoomdouche,

i170 zwart
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1725

925

Tylö Impression stoomdouche

De Tylö Impression bestaat uit een uniek systeem van profi elen waarmee kan worden gevarieerd in kleine 

ruimtes door het gebruik van verschillende wandopstellingen en buitenafwerkingen in een gedeelde ruimte 

voor douche en stoombad.

Vervaardigd van aluminium, glas en hoogglans acryl. De stoomdouche is er in twee maten, één iets 

grotere 1725 x 925 mm versie met tweezitsbankjes, en een kleinere 1325 x 925 mm versie met één bankje, 

ontworpen voor eenvoudige wateraansluiting. De geïntegreerde stoomgenerator (max. 4,5 kW) is in te 

stellen tussen 230V~ en 400 V2N~ (twee fasen en nul). De aanbevolen waterdruk is 4 bar en 50 liter per 

minuut. 

Goed ontwerp 

De mooie witte bankjes van geperst hogedruk-laminaat zijn een voorbeeld van goed design. De bankjes 

kunnen apart worden bijbesteld. Het ontwerp en de afwerking van elk detail is weloverwogen en een lust 

voor het oog. Makkelijk schoon te houden, want geen hoekjes en gaatjes.

Een fl exibel systeem

Wanden, glassecties en deuren kunnen op verschillende 

manieren worden gemonteerd om in uw ontwerp te passen. 

Ook kunt u de binneninrichting op uw eigen manier indelen. 

Hiernaast een voorbeeld van een veel gebruikte opstelling voor 

de Impression i170. Voor meer opstellingen zie pagina 12.

Tylö stoomdouche i130 en i170. De wanden kunnen ook gespiegeld worden 

gemonteerd, op verschillende manieren, om in uw ontwerp te kunnen 

passen. Het kleine controlepaneel op de stoomdouche kolom bedient de 

stoomgenerator.

De gelakte aluminium profi elen zijn van een gepatenteerd ontwerp dat 

maximale veelzijdigheid biedt binnen het unieke Tylö systeem. Als het frame 

gemonteerd is wordt de afwerklijst er simpelweg op geklikt zonder schroeven 

of zichtbare bevestiging. De strakke lijnen van het ontwerp zijn een lust voor 

het oog en schoonhouden is een makkie.

De stoomuitlaat heeft een 

houder voor geuren om 

een extra dimensie aan uw 

badplezier toe te voegen.
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Uw vrijheid van keuze maakt deel uit van onze ontwerpen

Wanden, glassecties en deuren kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd om in uw ontwerp

te passen. Ook kunt u de binneninrichting op uw eigen manier indelen.

Tylö stoomdouche i170
(buitenkant plafondhoogte 2100mm)

Tylö stoomdouche i130
(buitenkant plafondhoogte 2100mm)
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Tylö stoomdouche i110/c

Tylö stoomdouche i110/c
(Art. no. 9607 4630)

De stoomdouche meet slechts 1125 x 1125 mm en wordt 

geleverd met een bankje. Externe hoogte: 2100 mm. Voor 

één persoon.

Een complete thuis-wellness in een klein hoekje

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 

milde vorm van baden. De luchtvochtigheid is 100%, maar de temperatuur is slechts 40-45 ˚C, zodat u wat 

langer blijft baden.

De Tylö stoomdouche i110/c is gebaseerd op 

hetzelfde unieke profi elensysteem als de andere 

stoomdouches in Tylö’s Impression lijn, in 

aluminium, glas en hoogglans acryl.

www.tylo.com/impressioni110c
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Tylö stoomdouche Tylette Centre

Een “badkamer” voor de badkamer

Tylette Centre neemt niet meer ruimte in beslag dan een gemiddeld bad, maar biedt zoveel meer, zoals 

comfort, gemak en fl exibiliteit. Deze hydro-stoomcabine verandert het baden van een dagelijkse noodzaak 

in een heerlijke manier om te ontspannen, uw batterijen op te laden en de nieuwe dag fris tegemoet te zien. 

Het geeft u meer keuze in uw badkamer, een wereld op zich,  waar u comfortabel ontspant in wolken van 

verzachtende stoom, en geniet van het verkwikkende effect van de verschillende vormen van hydrotherapie. 

Er zijn twee geheel geïntegreerde zitplaatsen zodat u deze momenten van genot met iemand kunt delen.

Het elegante gebogen front van gehard veiligheidsglas 

heeft een ruimtebesparende schuifdeur die links- 

of rechtsopenend geplaatst kan worden en een 

entreebreedte biedt van 60 cm.

De deur kan zowel aan de linker- als de rechterkant 

worden afgehangen. Twee comfortabele zitplaatsen 

waarvan een in de hoek, zijn geïntegreerd in de 

wandsecties, en alle verbindingen en aansluitingen voor 

water en elektriciteit, en ook de stoomgenerator, zijn 

weggewerkt achter de grote spiegelwand.

De cabine kan op meerdere manieren worden 

geplaatst, en wordt geleverd compleet met decoratieve 

halogeenverlichting voor binnen en buitenkant.

Ontworpen voor hoek-installatie. Aansluiten; lichtnet (min. 

10 A), de watervoorziening en afvoer. De stoomgenerator 

(4,5 kW) is in te stellen tussen 230 V~en 400 V2N~ (twee 

fasen met nul) De minimum waterdruk is 2,5 bar en de 

afvoercapaciteit is 50 liter per minuut.

Tylette Centre
(Art. no. 9607 3300)

Witte wanden. Maten: 1420 x 1420 mm, hoogte 1980 mm.

Floor decking
(Art. no. 9005 9020)

Exclusieve optionele teakhouten vloer, speciaal gemaakt 

voor de Tylette Centre.

Geïntegreerde stoomgenerator voor ontspannen baden in 

wolken verzorgende stoom. De generator vult, leegt en spoelt 

automatisch. 

Waterval functie plenst een cascade van water over hoofd en 

schouders om de vermoeide en pijnlijke spieren te ontspannen.

Complete douche-set met verchroomde glijstang en douchekop, 

met instelbare functies, van een zachte nevel  tot een pulserende 

straal.

Thermostatische mengkraan in een elegant verchroomd design - 

hoge kwaliteit en makkelijk in gebruik.

Ruimtebesparende schuifdeur gemaakt van de beste materialen. 

Links- of rechts-openend te plaatsen.

Ingebouwde LED verlichting geeft precies de juiste hoeveelheid 

licht in en om de cabine.

Makkelijk te bedienen controlepaneel toont tijd, temperatuur, 

stoom- bad- en licht instellingen.

Hoogste kwaliteit materiaal -  vacuümgevormd hoge kwaliteit 

kunststof, gehard veiligheidsglas en aluminium profi elen voor een 

veilige, solide, stoom- en waterdichte constructie. Comfort en gemak 

met de geïntegreerde zitplaatsen en wandbergplaats.

Geurhouder voor natuurlijke geur-essences die een heerlijke 

kruidige of verkwikkende geur verspreiden in uw stoombad.

5-jaar materiaalgarantie garanderen een betrouwbare aankoop.
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Tylö stoombad Elysée

Tylö Elysée

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd speciale 

kwaliteit 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 van bronskleurig gehard veiligheidsglas in een 

solide frame met geanodiseerde aluminium handvat. 

Transformator voor verlichting, ventilatierooster, en alle 

montagemateriaal ingesloten.

Service sectie Complete

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd 

speciale kwaliteit wit kunststof. Met opberg-

compartiment, jets voor watermassage, 

thermostatische mengkraan, douche met 

glijstang. Kan worden geplaatst ipv een wand/

zitsectie zonder extra kosten.

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 waar geworden 

droom.

De Tylö Elysée is er in verschillende maten en stijlen (zie pag. 20-21 voor details). 

www.tylo.com/elysee
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Meer optionele extra’s

Wand/zit modules kunnen worden vervangen door een 

glassectie voor meer licht, zonder extra kosten.

Alle cabines kunnen worden uitgerust met een service-

wand, met opbergcompartiment en aansluiting voor 

een mengkraan, douche met glijstang zonder extra 

kosten. De service wand kan worden besteld ipv de 

corresponderende wand/zit module, waarmee het aantal 

zitplaatsen wordt dus gereduceerd.

Stoomcabines met een vloeroppervlak tot 4 m2 kunnen 

worden voorzien van een vacuüm-gevormde witte 

kunststof vloersectie.

(met uitzondering van F/FC wanneer deze wordt 

gemonteerd met het optionele glazen front)

Optionele accessoires

Steamdeur 101 G

Speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met 

een extra brede opening, een platte drempel en een 

aluminiumlijst rond de glasdeur. Zie pagina 19 voor meer 

informatie over de Tylö deuren.

Vloersectie

Vacuüm-gevormd, wit, speciale kwaliteit kunststof, met 

geïntegreerd afvoer, waterkering en verstelbare pootjes. 

Kan worden gebruikt bij alle Elysée cabines van model 

2 D tot model 7 F met max. maat 212 x 193 cm (met 

uitzondering van F/FC wanneer deze wordt gemonteerd 

met het optionele glazen front).

Glassectie

Bronskleurig gehard veiligheidsglas in een frame van 

blank geanodiseerd aluminium. Elke glassectie kan 

een wand/zit sectie vervangen. Kan worden besteld ipv 

corresponderende wand/zitsectie zonder extra kosten.

Service sectie Basic

Geïntegreerde opbergcompartimenten. Gemaakt van 

vacuüm-gevormd speciale kwaliteit kunststof. kan worden 

besteld ipv de standaard wand/zitsectie zonder extra 

kosten.

Tylö Fresh

Elektronische geurdispenser, zie pagina 30.

Steam Clean

Voor schoonmaken en desinfecteren, zie pagina 31.

Onze scharnierende deuren voor douche- en stoomcabines zijn vervaardigd 

van 6 mm bronskleurig gehard veiligheidsglas met een aluminium frame, 

handvat en scharnieren.
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Tylö stoombad Excellent

Tylö Excellent

Vervaardigd van high-tech vacuüm-gevormd, speciale 

kwaliteit 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 frame, met handvatten van 

natuurlijk geanodiseerd aluminium. Ventilatierooster en 

montagemateriaal bijgevoegd.

Stoombad zonder grenzen

Een luxe stoomruimte is een opwaardering voor elke openbare badfaciliteit. Tylö Exellent is voornamelijk 

ontworpen voor professioneel gebruik, maar de kleinere uitvoeringen kunnen ook  thuis uw dromen waar 

maken. Tylö Excellent is er in vele afmetingen, voor 4 tot 5 personen tot imposante stoomruimtes waar meer 

dan 50 gasten kunnen baden in weelde.

Wordt geleverd in kant en klare wand en plafondsecties, 

met interieur bestaande uit brede comfortabele banken in 

witgelakt aluminium.

www.tylo.com/excellent
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Meer optionele extra’s

Alle Excellent cabines kunnen worden uitgerust met de optionele service sectie, met geïntegreerd 

opbergcompartiment en ruimte voor een mengkraan en douche-set.

De service sectie kan worden besteld ipv de corresponderende wandsectie zonder extra kosten.

Wandsecties kunnen ook worden vervangen door glassecties. Let u er dan wel op dat deze veranderingen 

op maat gemaakte banken vereisen, en dat er minder zitplaatsen zijn.

Stoomdeur 101 G

Speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met 

een extra brede opening, een vlakke drempel en een 

aluminiumlijst rond de glasdeur. Zie pagina 19 voor meer 

informatie over de Tylö deuren.

Glassectie

Bronskleurig gehard veiligheidsglas in een frame van 

natuurlijk geanodiseerd aluminium. Elke glassectie kan 

een wand/zit sectie vervangen. Kan worden besteld ipv 

corresponderende wand/zitsectie zonder extra kosten.

Service sectie Complete

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd speciale 

kwaliteit wit kunststof. Met opbergcompartiment, jets voor 

watermassage, thermostatische mengkraan, douche met 

glijstang. Kan worden geplaatst ipv een wand/zitsectie 

zonder extra kosten.

Service sectie Basic

Geïntegreerde opbergcompartimenten. Gemaakt van 

vacuüm-gevormd speciale kwaliteit kunststof. kan worden 

besteld ipv de standaard wand/zitsectie zonder extra 

kosten.

Tylö Fresh - elektronische geurdispenser, zie pagina 30.

Steam Clean - voor reiniging en desinfectie, zie pagina 31.

Tylö scharnier-deuren

Onze scharnierende deuren voor douches en stoomcabines zijn 

van een extra stevig ontwerp om de klimaatomstandigheden en het 

intensieve gebruik in openbare badfaciliteiten te kunnen weerstaan. 

Ze zijn vervaardigd van 6 mm bronskleurig gehard veiligheidsglas 

met een beschermende roestvrijstalen lijst en gevat in een robuust 

aluminium frame. Compleet met aluminium handvatten en scharnieren, 

en magnetische strips voor een goede afsluiting. Afwateringsstrip en 

luchtrooster onder aan de deur. Kan links- en rechtsdraaiend worden 

afgehangen.

Sluitwerk voor glasdeuren
(Art. no. 9030 1010)

Hydraulische constructie sluit de deur zacht en 

regelmatig. Kan worden gecombineerd met de 

automatische deurdranger hieronder.

Automatische deurdranger
(Art. no. 9030 1030)

Past aan de scharnierzijde van de deur bij een volledige 

geopende positie. Eenvoudig aan te brengen. 

De hydraulische sluiting hierboven beschreven is een 

uitstekende aanvulling.

Stoomdeur 50 G
(Art. no. 9091 1010)

Compact model in gehard veiligheidsglas met verborgen 

scharnieren. Maten: 1855 x 635 x 43 mm. 

Breedte opening: 550 mm.

Stoomdeur 60 G
Bronskleurig glas (Art. no. 9091 2000)  

Helder glas (Art. no. 9091 2001)

Deur gehard glas, maten: 1870 x 778 x 60 mm.

Breedte opening: 670 mm.

Stoomdeur 101 G
(Art. no. 9091 2025)

Gehard bronskleurig veiligheidsglas, speciaal ontworpen 

voor rolstoel-toegankelijkheid met een extra brede entree 

en vlakke drempel. Maten 1870 x 101 x 60 mm.

Breedte opening: 900 mm.

Optionele accessoires

www.tylo.com/steamdoors
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Buitenkant plafondhoogte 2170 mm

Plattegrond Elysée

Buitenkant plafondhoogte 2270 mm

Buitenkant plafondhoogte 2070 mm

Buitenkant plafondhoogte 2140 mm Buitenkant plafondhoogte 2140 mm

Glazen wandsecties en servicesecties zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes: 

398, 588 en 778 mm. Ze kunnen de corresponderende secties in de Elysée 

cabines vervangen zonder extra kosten.

Buitenkant plafondhoogte 2240 mm Buitenkant plafondhoogte 2240 mm

Cabines van maximaal 4 m2 kunnen worden 

voorzien van een vacuüm-gevormde witte 

kunststof vloersectie (uitgezonderd de F/

FC als die is voorzien van de optionele 

glassectie). 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.

Deze stoomcabines hebben een koepel uit één stuk.

Hieronder een overzicht van al onze geprefabriceerde stoomcabines, met maten en plattegronden van het 

interieur. Alle afgebeelde stoomcabines kunnen ook andersom worden geïnstalleerd. Plaats een geschikte 

stoomgenerator met het vereiste vermogen, een controlepaneel en, waar nodig, een vloersectie. Buitenwand 

bekleding niet inclusief.



21

8 FL 12 FL 14 FL 16 FL

2120 2120 2120 2120

19
30

25
20

31
10

37
00

9kW

9kW

9kW

12kW

8 GL

12 GL

20 GL

24 GL

3110

3110

3110

3110

13
40

19
30

25
20

31
10

9kW

9kW

12kW

12kW

12 EL 16 EL 18 EL

21
20

21
20

21
20

2520 3110 3700

9kW 9k 1W 2kW

16 HL 26 HL

31
10

31
10

2520 3700

12kW 18kW

8 AL 12 AL 14 AL 16 AL

19
22

25
12

31
02

36
92

2368 2368 2368 2368

9kW

9kW

9kW

12kW

12 BL 16 BL 18 BL 21 BL

23
68

23
68

23
68

23
68

2512 3102 3692 4282

9k 9W kW 12kW 12kW

Buitenkant plafondhoogte 2070 mm

Plattegrond Excellent

Buitenkant plafondhoogte 2070 mm

Buitenkant plafondhoogte

2240 mm

Buitenkant plafondhoogte 2240 mm

Buitenkant plafondhoogte 2140 mm

Buitenkant plafondhoogte 2140 mm

(De artikelnummers voor de maat vindt u in de bijbehorende prijslijst.)

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 volgende 

breedtes: 398, 588 en 778 mm. Ze 

kunnen de corresponderende secties 

in de Elysée cabines vervangen zonder 

extra kosten.
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De Tylö stoomkolom

Stoomkolom tx202/g

Tylö’s stoomkolom tx202/g is echt een fl exibele oplossing, 

speciaal ontwikkeld om bijvoorbeeld een nis om te toveren 

in een stoomruimte. 

De stoomkolom kan makkelijk worden gecombineerd met 

passende glassecties en een stoomdeur voor een volledig op 

maat gesneden oplossing. 

De stoomkolom is uitgerust met stoomuitlaat, een 

handdouche en een vaste douchekop. En wordt bediend 

door het controlepaneel dat zich aan de buitenkant van de 

cabine bevindt. De stoomkolom is ook verkrijgbaar zonder 

douche: 1202/g.

De productlijn bevat:

Stoomkolom tx202/g

Stoomkolom t202/g     

Glassectie 398/202      

Glassectie 588/202      

Glassectie 778/202      

Stoomdeur 60g 202     

Glass section 778/202  

Steam door 60g 202  

Verander uw douche
in een heerlijk stoombad.

(Art. no. 8900  8120)

(Art. no. 8900  8130)

(Art. no. 9091  4040)

(Art. no. 9091  4050)

(Art. no. 9091  4060)

(Art. no. 9091  4000)

(Art. no. 9091 4060) 

(Art. no. 9091 4000)
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Tylö stoomgeneratoren

www.tylo.com/controlpanels

Control panels

CC 10
(Art. no. 7121 3000)

Electronisch controlepaneel voor Tylö-stoomgenerators. 

Ontworpen voor op de muur gemonteerde installaties 

buiten de stoomruimte. Max. 3-10 uur preset. 0–10 uur 

preset. Bevat een externe termometer. (Zie installatie 

handleiding voor plaatsing.) Afmetingen: 100 x 150 mm, 

depth 30 mm. IP 24. 

CC10 Recessed
(Art. no. 7101 3040)

Als hierboven, maar voor in de muur verzonken 

installaties.

Stoomgeneratoren Tylö VA

Een krachtige volledig automatische stoomgenerator met 

een grote watertank, dus ideaal voor openbare faciliteiten. 

Vereiste aansluiting; elektra en water.

Stoom 6 VA
(Art. no. 6620  2020)

6 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 9VA-K
(Art. no. 6620 3021)

9 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 12 VA
(Art. no. 6620 4020)

12 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 18 VA
(Art. no. 6620 5020)

18 kW vermogen. Afmeting 615 x 485 x 445 mm.

Stoom 24 VA
(Art. no. 6620 6020)

24 kW vermogen. Afmeting 615 x 485 x 445 mm.

Tylö Stoom VB

Een 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. 

Beschermingsfactor: IP 23. 

Voeg het controlepaneel van uw keuze toe. 

CC 50
(Art. no. 7121 4005)

Toont tijd en temperatuur, een knop voor de belichting en 

een cijferslot-mogelijkheid. Programmeerbaar voor 1, 3, 

12 en 24 uur of continue inschakeling. 0–10 uur preset. 

Afmetingen: 130 x 190 mm, dikte 27 mm. IP 24.

CC 300
(Art. no. 7111 5150)

CC300 kan worden ingesteld voor een looptijd tussen 1 en 24 uur, 

en heeft een display die de temperatuur, resterende looptijd, dag 

en tijd aangeeft. Aanvullend heeft de CC 300 een lichtschakelaar, 

Engelse of Nederlandse instructies, geheugenfunctie, 

veiligheidscode en energiebesparende stand-by functie.

De CC 300 heeft een geïntegreerde weektimer voor optionele 

automatische aan/uit en stand-by modus op voorgeselecteerde 

tijdstippen op de dagen van uw keuze. Het controlepaneel kan ook 

worden bediend vanaf een extern punt. Afmeting: 130 x 190mm. 

Diep: 27 mm. IP 24.

Externe schakelaar
(Art. no. 9090 8040)

Aan/uit schakelaar om de sauna te bedienen vanaf een

ander punt dan waar het controlepaneel is geïnstalleerd.

Decoratief frame
(Art. no. 9000  1050) Mat geborsteld

(Art. no. 9000  1051) Glans geborsteld

(Art. no. 9000  1052) Hoogglans

www.tylo.com/steamgenerators
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Bekijk al onze doucheproducten op

www.tylo.com/shower
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In het water wordt u herboren.

Een wereld van water en stoom

Tijd voor uzelf, uw persoonlijke oase. Onze exclusieve stoomdouches zullen u niet onberoerd laten. Op 

hetzelfde vloeroppervlak als een gewone douchecabine is er plek voor een complete wellnessruimte, die u 

een complete lijn aan weldadige badvariëteiten biedt, inclusief stoombad, cascade, jets voor watermassage, 

tropische wolkbreuk en conventionele douche. Een wereld van water en stoom die al uw zintuigen verkwikt. 

Met zijn strakke heldere lijnen is het design een lust voor het oog. Tylö heeft vele verschillende modellen, 

dus ook een die in uw badkamer past.

Wij hebben ook elegante en fl exibele hoekdouches van de hoogste kwaliteit. U kunt uw eigen douche 

ontwerpen, en de deuren kunnen eenvoudig worden weggevouwen als de cabine niet wordt gebruikt.
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Parant. Voorbeelden van maten 

voor geheel fl exibele hoekinstal-

laties.

Parant. Maten voor stan-

daard hoekinstallatie.

Parant Center + 2 x wand 70 

+ 2 x SP koppelstrip.

2 x Parant Center +

1 x SP koppelstrip.

Hoekdouches

Parant hoekdouche
(Art. no. 8900 9100)

Exclusieve hoekdouche met een gebogen schuifdeur en 

front in gehard veiligheidsglas met natuurlijk geanodiseerde 

aluminium profi elen. De deur rolt op zacht verende gelagerde 

wielen voor een soepele geruisloze werking en is voorzien 

van magnetische strips voor een betrouwbare waterdichte 

afsluiting.

Optioneel rechts/linksdraaiend. Opening: 600 mm. De 

ingenieuze zwenkbare wandprofi elen geven de Parant een 

groot voordeel ten opzichte van andere hoekdouches – unieke 

fl exibiliteit voor een perfecte pasvorm in elke hoek. Maat: 

Aanpasbaar, zie de tekeningen hieronder. Hoogte 1850 mm.

Parant Center
(Art. no. 8900 9102)

Als boven, maar met entree in het midden en iets hogere 

wanden (1900 mm). U kunt de Parant Center combineren 

met onze douchewanden voor een grotere fl exibiliteit in het 

uitvoeren van uw eigen doucheontwerp. Zie de tekeningen 

hieronder.

www.tylo.com/parant

Tylö douches

Van praktische hoekopstellingen die u maximale fl exibiliteit bieden bij het ontwerpen en situeren van uw 

douche,via een complete thuiswellness naar de genereus uitgeruste Tylette Centre Hydro-stoomcabine die 

niet meer ruimte vraagt dan een hoekbad. Hoewel de keuze enorm is, heeft u geen enorme ruimte nodig 

om uw droom waar te maken. Al onze producten zijn speciaal ontworpen om in een standaard badkamer te 

kunnen passen.
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Diamant
(Art. no. 8900 9120)

Attractieve hoekdouche met de deur geplaatst onder een 

hoek. Deur en wanden in solide natuurlijk geanodiseerde 

aluminium profi elen en helder veiligheidsglas. De deur 

rolt op zacht verende gelagerde wielen voor een soepele 

geruisloze werking en is voorzien van een afsluitstrip 

met borstelrand. Kan links/rechtsdraaiend worden 

geïnstalleerd.

Diamant koepel
(Art. no. 8911 0540)

Koepel uit één stuk in speciale kwaliteit acryl met 

bevestigingsprofi elen van natuurlijk geanodiseerde 

aluminium. Speciaal voor de Diamant hoekdouches. 

Hoogte 150 mm. Een Diamant hoekdouche met koepel, 

VB stoomgenerator en CC controlepaneel is de perfecte 

combinatie voor een stoombad in uw badkamer.

Swing
(Art. no. 8900 9125)

Swing is ideaal waar de ruimte beperkt is. Twee elegant 

gebogen deursecties in 6 mm helder veiligheidsglas. De 

verstelbare aluminium deurposten zijn ruim genoeg om 

leidingen te herbergen. De deursecties openen zowel 

naar binnen als naar buiten en blijven in de door u 

gekozen positie hangen. U kunt, wanneer de douche niet 

in gebruik is, de deuren inwaarts duwen en zo maximale 

ruimte benutten.

Belangrijk! Omdat deze douche geen vloerafdichting 

heeft is dit ontwerp aanbevolen voor doucheruimtes 

met een naar de afvoer afl opende vloer. Omdat er geen 

drempel is zeer geschikt voor gehandicapten. Maten: 900 

x 900 mm, hoogte 1900 mm.

www.tylo.com/diamant

www.tylo.com/swing
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Hoekdouches

Corner 80 Natural
(Art. no. 8900 9110)

Corner 80 Diagonal Natural
(Art. no. 8900 9115)

Douchedeuren

Deur 80 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0051)

Deur 110 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0055)

Deur 130 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0060)

Deur 150 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0070)

Deur 170 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0080)

www.tylo.com/showerdoors

www.tylo.com/cornershowers

Douchewanden

De douchewanden bestaan uit blank 

geanodiseerde aluminium profi elen en helder 

veiligheidsglas.

Wand 50
(Art. no. 8900 0337)

Wad 70
(Art. no. 8900 0340)

www.tylo.com/showerwalls

www.tylo.com/profi les

Opvulprofi elen

Gebruik deze geanodiseerde aluminium montageprofi elen 

om uw nieuwe douche aan te kunnen passen aan uw 

badkamer.

UPH
(Art. no. 9022 8105)

Te gebruiken daar waar opbouwleidingen weggewerkt 

moeten worden, of om de installatiemaat te vergroten

met 55 mm.

SP Koppelstrip
(Art. no. 9022 8115)

Profi el om de douchemuur met de Parant te koppelen.

Koepels

Verander uw douche in een stoombad met een 

Koepel uit één stuk in speciale kwaliteit acryl met 

bevestigingsprofi elen van natuurlijk geanodiseerd 

aluminium. Met een Diamant hoekdouche, een VB 

stoomgenerator en een CC controlepaneel heeft u de 

perfecte combinatie..

Tylö koepels zijn gemaakt van ondoorzichtig acryl  en 

passen op de meeste Tylö cabines, hoeken en deuren. 

De koepels zijn ook verkrijgbaar in een speciaal 

ontworpen versie (TK-Special). Max. lengte 200 cm. 

Inclusief profi elen voor Koepel 90, Diamant en Koepel C 

80. Andere koepels worden aangevuld met profi elen en 

deuren.

www.tylo.com/roofdomes

Wand 90
(Art. no. 8900 0350)

Wand 100
(Art. no. 8900 0360)
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Free fallin’
(Art. no. 8900 7090)

Exclusieve aluminium plafonddouche met roestvrij staal 

en witte details. Aansluiting voor combinatie warm en 

koud water, en 12 V DC. Voorzien van montagemateriaal 

voor plafondinstallatie, excl. mengkraan.

Kan op iedere hoogte worden opgehangen met behulp 

van de bijgeleverde kabel. 

Buitenmaten: 922 x 212 x 57 mm.

Wellness-ervaring in een douche

“Free Fallin” heet Tylö’s baanbrekende plafonddouche. Het minimalistische ontwerp geeft een strakke en 

elegante impressie. Geïntegreerde LED verlichting geeft nét dat beetje extra dat onontbeerlijk is voor een 

heerlijke ontspannende badervaring.

www.tylo.com/freefallin
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Tylö accessoires & verlichting

Stoombeschermer W
(Art. no. 9002 9210)

Voor wandinstallatie in de stoomruimte om de baders te 

beschermen tegen de hete stoomstraal. Aanbevolen in 

alle openbare faciliteiten.

Stoombeschermer 778
(Art. no. 9002 9220)

Als boven, maar voor de 778 mm sectie in de Tylö Elysée 

stoomcabines.

Stoombeschermer 588
(Art. no. 9002 9230)

Als boven, voor de 588 mm sectie.

Stoombeschermer hoek
(Art. no. 9002 9240)

Als boven, voor de hoeksectie.

Fiber verlichting

Halogeen verlichting voor verhoging van de sfeer in 

verschillende hoedanigheden. De lichtbron is een 

projector buiten de sauna. De lengte van het fi ber 

bepaalt de maximum afstand tussen de projector en de 

lichtpunten.

Fiber Licht Standaard 
(Art. no. 9001 1100)

42 W met 6 lichtpunten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m  en 2 x 3 m).

Fiber Licht Publiek 
(Art. no. 9001 1120)

42 W met vergulde fi ttingen en 8 lichtpunten (2 x 2,5 m,  

3 x 3 m en 3 x 3,5 m).

Fiber Licht Kleur S 
(Art. no. 9001 1125)

75 W met 9 lichtpunten (1 x 0,5 m, 2 x 1m, 3 x 1,6 m, 

2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) en een draaischijf voor vaste of 

veranderende kleuren.

Fiber Licht Kleur
(Art. no. 9001 1130)

75 W. Als boven maar met 9 lichtpunten op 2,5 m kabels 

voor grote ruimtes.

Transformer 12 V/210 W
(Art. no. 9090 1015)

200-240 V~/12 V max. 210 W. Kan worden aangesloten 

op een 7 m lichtstrip of 42 x 5 W lampjes (inbouwspots).

Transformer 12 V/60 W
(Art. no. 9090 1020)

Als boven, maar voor max. 60 W. Lengte 190 cm. 57 W 

vermogen.

Verlichtingsstrips

Verlichtingsstrip
Kan op maat worden geknipt en geïnstalleerd onder de 

banken in de Excellent stoomcabines.

12 V. Aansluiten aan onze  12 V transformator. IP 24.

Verlichtingsstrip 38 
(Art. no. 9001 1190)

Lengte 38 cm. 12 W vermogen.

Verlichtingsstrip 50 
(Art. no. 9001 1192)

Lengte 50 cm. 15 W vermogen.

Luidspreker A 
(Art. no. 9080 2000)

Van stoom- en hittebestendige materialen geschikt voor inbouw

onder de benedenbank in de sauna.

50 W vermogen. Installatiemaat: diameter 120 mm, diepte

55 mm. Wordt geleverd in set van 2.

Luidspreker B 
(Art. no. 9080 3000)

Als boven, 50 W, maar voor opbouw-montage.

Maten: 177 x 114, diepte 125 mm. Wordt geleverd in set van 2.

Stoomuitlaat
(Art. no. 9002 9250)

Stoomuitlaat met geïntegreerde dispenser voor 

Tylö geuren. Aansluiten aan de stoompijp van de 

stoomgenerator.

Geurdispensers Tylö Fresh
(Art. no. 9090 8005)

Geurdispenser voor sauna’s, stoombaden en daar waar u 

van aromatische essences wilt genieten.

Geruisloze automatische werking. Installatie afstand: max. 

2 meter tussen de dispenser en het mondstuk.

Tip! Tot vier geurdispensers kunnen worden aangesloten 

op één controlepaneel voor het variëren van geuren in 

een of meerdere ruimtes. Afmeting: 350 x 200 mm.

CC Fresh
(Art. no. 9090 8006)

Elektronisch controlepaneel voor makkelijke 

automatische bediening van de Tylö Fresh dispenser. 

Wordt geleverd compleet met transformator. Kan worden 

geïnstalleerd op elke afstand van de geurdispenser.

Afmeting: 130 x 190 mm, diepte 27 mm.

Tylö Fresh Basic
(Art. no. 9090 8007)

Hetzelfde als de Tylö Fresh hierboven, maar met een 

transformator en een simpele aan/uit functie om 

handmatig de geurintensiteit te regelen. Kan ook worden 

aangesloten op de verlichting of soortgelijke functies.

Voor privé gebruik.

Plafondspots
(Art. no. 9001 1081)

Effectieve spots voor inbouw-installatie in de 

stoomcabine. 12 V/5 W. Aansluiten aan onze 12 V 

transformator. Installatiemaat: diameter 60 mm. IP 21.

Verlichtingsstrip 90 
(Art. no. 9001 1194)

Lengte 90 cm. 27 W vermogen.

Verlichtingsstrip 190 
(Art. no. 9001 1196)

Lengte 190 cm. 57 W vermogen.
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Hygiëne

Ontkalking 

Solvent 
(Art. no. 9090 3000)

Poeder voor ontkalking van de watertank in Tylö- 

combikachels en stoomgeneratoren. Geheel geurloos en 

onschadelijk.

Solvent 50 
(Art. no. 9090 3007)

Als boven, in grootverpakking van 50.

Solvent Sulfamic 
(Art. no. 9090 3010)

Extreem effectieve ontkalker, uitsluitend voor 

professioneel gebruik in openbare faciliteiten. Wordt 

verkocht in emmers van 5 kg.

Schoonmaakset
(Art. no. 9090 3020)

Verwijdert kalkaanslag op glazen douchewanden en 

tegels. Gebruik altijd de titianium spons met ruim water. 

Impregneert ter bescherming van glas en tegels.

Tylö Impregnator 
(Art. no. 9090 3030)

Onderhoud en beschermt glaswanden en deuren en 

tegels. Sprayen en afspoelen met schoon water.

Desinfectans
(Art. no. 9002 9100)

Voor intensieve desinfectie van de sauna’s.

Wordt geleverd in 5-liter jerrycans.

Desinfectans

Steam Clean
(Art. no. 9090 8020)

Voor automatische elke-dag-hygiëne en desinfectie 

van stoomcabines in openbare faciliteiten. Een uur 

na beëindiging van de badcyclus wordt de ruimte 

automatisch gespoeld met water. Een aan het plafond 

bevestigde sprinkler sproeit vervolgens desinfectans 

door de ruimte waarna er herhaaldelijk gespoeld wordt 

met schoon water. Een beveiliging zorgt ervoor dat het 

systeem niet per ongeluk gestart kan worden. Steam 

Clean is dus het perfecte schoonmaaksysteem voor 

openbare faciliteiten.

Mould Remover 450 ml (schimmel-verwijderaar)

(Art. no. 9090 3040)

U besproeit eenvoudig de zwarte schimmelvlekken. Het 

middel dringt diep door en verwijdert de vlekken en doodt 

de bacteriën en de schimmelsporen die zich doorgaans 

graag in de vochtige atmosfeer ophouden. Ook gaat het 

nieuwe groei tegen. Ideaal voor tegels, verbindingen, 

douchegordijnen, plastic douchebakken etc.

MegaClean 150 ml
(Art. no. 9090 3050)

Set bestaande uit fl es met schoonmaakmiddel en spons.

Tylö MegaClean bewerkstelligt een schitterende glans op 

wastafels, baden, kranen, tegels en acryl ( bijvoorbeeld 

stoom- en bubbelbaden).

Tylö MegaCleans verbazingwekkende kracht is het 

resultaat van een zorgvuldig uitgebalanceerde mix van 

reinigende en beschermende middelen.

Vuil dat reguliere schoonmaakproducten achterlaten 

verdwijnt moeiteloos. Tylö MegaClean is vrij van milieu-

verontreinigende stoffen en geeft een fl onkerende glans 

aan alle oppervlakken die met water kunnen worden 

gereinigd.
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Tylö dealer

TYLÖ AB HALMSTAD   |   SAUNA   DOUCHE   STOOMBAD   |   +46 35-299 00 00   |   info@tylo.com   |   www.tylo.com
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