
Wilt u meer weten over saunakachels
www.tylo.com/saunaheaters

TYLÖ BEDIENINGSPANEEL MET TOUCH-CONTROL UIT DE H-SERIE EN SAUNA-COMBIKACHEL 



Saunakachels
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.



Tylö saunakachels.

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

teren. 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 me-
chanische 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.

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/se

www.tylo.com/mpe



Alle Combi-saunakachels van 
Tylö worden nu geleverd met een 
bedieningspaneel met touch-
control en een flesje etherische 
olie (lavendel 10 ml).

Combi Compact 3
(Art. 6230 4990)
Lager vermogen 1 fase aansluiting voor kleine sauna’s.
3 kW vermogen, 230- 240~ of 400-415V 2N~

Combi 4
(Art. 6230 5000, E-nr. 93 00 402)
Saunakachel voor droge, klassieke of stoomsauna. Apart 
elektronisch bedieningspaneel dat kan worden gemonteerd 
op de wand in de saunaruimte (max. 760 mm van de vloer) of 
op een hoogte naar keuze aan de buitenkant. Vermogen 4 kW, 
400 V 2N~. Voor sauna’s met een volume van 1,2-4 m3. Wordt 
geleverd met 2,5 m kabel.

Combi 6
(Art. 6230 5049, E-nr. 93 00 407)
Als Combi 4 h1, vermogen 6,6 kW. Voor sauna’s met een 
volume van 4-8 m3. 

Combi 8
(Art. 6230 5069, E-nr. 93 00 409)
Als Combi 6 h2, vermogen 8 kW. Voor sauna’s met
een volume van 6–12 m3.

Saunakachels met bijbehorend bedieningspaneel (excl. saunastenen)

Stoomsauna in huis.

De stoomsauna is een variant op de traditionele sauna die ons na aan het 

hart ligt. Het verschil is dat de stoomsauna een lagere temperatuur en 

een aanzienlijk hogere luchtvochtigheid (tot wel 70%) heeft. In de praktijk 

betekent dit een aangename en zeer prettige manier van saunabaden. Om 

te kunnen genieten van een heerlijke ontspannen stoomsaunabad in de 

gezinssauna kiest u voor de Tylö Combi. Dit is een saunakachel waarmee alle 

soorten sauna's mogelijk zijn; droog, nat of stoom. U kunt bovendien heerlijk 

geurende natuurlijke kruiden of geuroliën gebruiken.

TYLÖ-BEDIENINGSPANEEL MET TOUCH-CONTROL UIT DE H-SERIE EN SAUNAKACHEL COMBI.

saunakachels

www.tylo.com/combi

Kies een mildere vorm 
van saunabaden



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

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



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.

CC 20
(Art. 7121 3010)
Toont de tijdsinstelling, temperatuur en vochtigheids-
graad 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.

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 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.

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.

Afdekkap
Transparant acryl.
Geschikt voor alle TS 
bedieningspanelen.

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.

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.

h1
(Art. 7200 1000)
Electronisch bedieningspaneel, uitgerust met touch-con-
trol, dat niet alleen de temperatuur en looptijd toont, maar 
ook 24 uur vooruit geprogrammeerd kan worden met een 
looptijd van 0 tot 23 uur.
Met het bedieningspaneel regelt u het licht in de sauna, 
de temperatuur, u kunt schakelen tussen Fahrenheit en 
Celcius, kiezen voor een 12- of 24 urige instelling, 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. Dikte 19 mm.
Te gebruiken met onze RB relaisbox bij installatie van de 
SDK/SD saunakachel.
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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 vast-

houden 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.



Na de fusie van de twee toonaangevende be-
drijven Tylö en Helo is TyloHelo World Group 
het grootste bedrijf ter wereld op het gebied 
van sauna- en stoombadoplossingen en in be-
zit van de sterkste merken op de markt: Tylö, 
Helo, Kastor, Finnleo en Amerec. Onze totale 
productportefeuille omvat alles, van elektrische 

saunakachels tot houtgestookte saunakachels, 
sauna’s, stoombaden en infraroodcabines. Het 
feit dat wij ontwikkeling, productie en marke-
ting op elkaar kunnen afstemmen biedt zowel 
ons als onze klanten voordelen.

saunakachels

Niet-geïsoleerd deel
(1000 mm)

Rookklep*

Doorvoersteun

Doorvoercilinder*

Regenkap

Regenkraag

Geïsoleerd deel
(2 x 1000 mm)

Schoorsteenset saunakachel Ø 130
(Art. 6505 3030)
Gelijk aan schoorsteen Ø 100 maar met Ø 
130 mm en aangepast aan onze houtge-
stookte saunakachels met een vermogen 
van 27–37 kW.

Geïsoleerde tussenstukken
130/1000 mm
(Art. 6505 3031)
Geïsoleerd tussenstuk 1000 mm. Ø 130 mm.

130/500 mm
(Art. 6505 3032)
Geïsoleerd tussenstuk 500 mm. Ø 130 mm.

Schoorsteenset saunakachel Ø 100
(Art. 6505 3020)
Eenvoudig te monteren set met Ø 100 mm 
voor onze houtgestookte saunakachels. 
De set bestaat uit 1 m niet-geïsoleerde 
schoorsteenpijp, 2 x 1 m geïsoleerde 
schoorsteenpijp, doorvoersteun, regenkraag 
en regenkap.

Geïsoleerde tussenstukken
100/1000 mm
(Art. 6505 3021)
Geïsoleerd tussenstuk 1000 mm. Ø 100 mm.

100/500 mm
(Art. 6505 3022)
Geïsoleerd tussenstuk 500 mm. Ø 100 mm.

Rocher Wood
Met grote glazen deur en hoog stenenmagazijn.

Rocher Wood L (18 kW, 8–18 m3)
(Art. 6405 4260)

Karhu–V
Gelijk aan Karhu maar met watertank aan 
rechterkant.

Karhu 12V (12 kW, 5-10 m3)
(Art. 64054211)
Karhu 20V (18 kW, 8-17 m3)
(Art. 64054221)
Karhu 27V (20 kW, 17-24 m3)
(Art. 64054231) 
Karhu 37V (30 kW, 25-34 m3)
(Art. 64054241) 

www.tylo.com/woodfiredsaunastoves

Saga
Met glazen deur en groot stenenma-
gazijn. 

Saga 20 (18 kW, 8–20 m3)
(Art. 6405 4250)

Karhu
Met grote glazen deur. 

Karhu 12 (12 kW, 5-12 m3)
(Art. 64054210)
Karhu 20 (20 kW, 8-20 m3)
(Art. 64054220)
Karhu 27 (27 kW, 17-27 m3)
(Art. 64054230) 
Karhu 37 (37 kW, 25-37 m3)
(Art. 64054240)

Saunaschoorstenen
Wij bieden een complete schoorsteenset die qua maatvoering is afgestemd op onze houtgestookte saunakachels. 

De schoorsteenset bestaat uit een eenvoudig te monteren modulesysteem. Onze kwalitatief hoogwaardige module-

schoorsteen wordt met name gebruikt voor houtgestookte saunakachels zonder bestaande schoorsteen of bij ver- of 

nieuwbouw. De schoorsteenpijp in de schoorsteenset is van roestvrij zuurvast staal en aan de buitenkant bekleed met 

een hoogwaardige, keramische warmte-isolatie.



Wandgemonteerd met 270 mm van vloer tot onder-
kant saunakachel (Compact en Combi 4 170 mm).

Model Vermogen
(kW)

Saunavo-
lume
(m3)

Min. afstand 
tot zijwand 

(mm)

Min. plafond-
hoogte in 

sauna (mm)

Geschikt be-
dieningspaneel

Gewicht zon-
der stenen 

(kg)

Hoeveelheid 
stenen

(kg)

Afmetingen in mm (zie tekeningen hierboven)

A B C D F

Combi C. 3 3 1,2-3,5 50 1900 h-serie (inclusief) 12 7 400 310 375 245 225

Combi 4 4 1,2-4,5 50 1900 h-serie (inclusief) 12 7 400 310 375 245 225

Combi 6 6,6 4-8 110 1900 h-serie (inclusief) 16 10 435 455 405 360 355

Combi 8 8 6-12 110 1900 h-serie (inclusief) 18 12 505 455 405 360 355

Stoomsauna in huis

Model Vermogen
(kW)

Saunavo-
lume
(m3)

Min. afstand 
tot zijwand 

(mm)

Min. plafond-
hoogte in 

sauna (mm)

Geschikt be-
dieningspaneel 

en relaisbox

Afstand van 
saunakachel 

tot vloer (mm)

Gewicht zon-
der stenen 

(kg)

Hoeveelheid 
stenen

(kg)

Afmetingen in mm 
breedte x diepte x 

hoogte

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

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

Super 10 10 10 - 17 100 1900 Ingebouwd 200 16 22 370 x 450 x 590

Model Vermogen
(kW)

Saunavo-
lume
(m3)

Min. afstand 
tot zijwand 

(mm)

Min. plafond-
hoogte in 

sauna (mm)

Geschikt be-
dieningspaneel

Gewicht zonder 
stenen 

(kg)

Hoeveelheid 
stenen

(kg)

Afmetingen in mm (zie tekeningen hierboven)

A B C D E F

Expression 10 10 - 18 12 730 500 200

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

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

Sport 8 8 6 - 12 110 1900 Ingebouwd 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 CC naar keuze 13 10 435 455 240 410 125 315

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

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

Tylö Mega-saunakachels voor de thuissauna

Saunakachels en bedieningspanelen

Tylö-saunakachels
– technisch uiteengezet.

Kies altijd het maximale kachelvermogen in relatie tot het 

volume van de sauna. Dit is extra belangrijk in een sauna van 

logs of met glazen wanden. Hoe hoger het gekozen vermogen 

in relatie tot het volume van de ruimte, hoe lager het daadwer-

kelijke elektriciteitsverbruik. Voorbeeld: In een sauna van 4 m3 is 

6,6 kW een betere keuze dan 4,5 kW.

~
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Model Vermogen
(kW)

Saunavo-
lume
(m3)

Min. afstand 
tot zijwand 

(mm)

Min. plafond-
hoogte in 

sauna (mm)

Geschikt be-
dieningspaneel

Gewicht 
zonder 
stenen 

(kg)

Hoe-
veelheid 
stenen

(kg)

Afmetingen in mm (zie tekeningen links)

A B C D E F

Expression 10 10 - 18 12 730 500 200

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

saunakachels

Model
Vermo-

gen
(kW)

Saunavolume
(m3)

Min. afstand tot zijwand (mm) Diameter 
rookuitgang

Gewicht zonder 
stenen 

(kg)

Hoe-
veelheid 
stenen

(kg)

Afmetingen in mm 
breedte x diepte x 

hoogte
Voorkant Zijkant Achterkant

Karhu 12* 12 5 - 12 500 500 500 104 48 40 458 x 480 x 660

Karhu 20* 18 8 - 20 500 500 500 104 62 60 485 x 480 x 780

Karhu 27* 20 17 - 27 500 500 500 129 72 65 485 x 480 x 920

Karhu 37* 30 25 - 37 500 500 500 129 118 75 570 x 580 x 920

Saga 20 18 8 - 20 500 250 500 104 82 150 600 x 580 x 820

Rocher Wood L 18 8 - 18 1000 250 250 66 140 540 x 1230 x 540

* Karhu V is gelijk aan Karhu maar met watertank aan rechterkant.

Model Vermogen
(kW)

Saunavo-
lume
(m3)

Min. afstand 
tot zijwand 

(mm)

Min. plafond-
hoogte in 

sauna (mm)

Geschikt be-
dieningspaneel en 

relaisbox

Afstand van 
saunakachel 

tot vloer 

Gewicht zon-
der stenen 

(kg)

Hoeveelheid 
stenen

(kg) 

Afmetingen 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

Houtgestookte saunakachels

Mega-saunakachels voor professioneel gebruik

Klassieke saunakachels voor professionele complexen



Lees meer over inrichtingen op
www.tylo.com



Inrichting
Een moment voor uzelf, een persoonlijke oase. Onze exclusieve sauna’s hebben Tylö wereldwijd tot een begrip gemaakt bij 

saunaliefhebbers. Maximaal genieten op een klein oppervlak dankzij eenvoudige, zuivere lijnen en een trots, Scandinavisch design. 

Beloon uzelf met een sauna als u uw huis (ver)bouwt. Ruimte is vaak geen probleem; u hebt maar een paar vierkante meter nodig. 

U hebt de keus uit vele verschillende modellen en verschillende afmetingen en uitvoeringen. En als u op zoek bent naar speciale 

afmetingen of een ander design, helpen onze vaardige ambachtslieden u graag. De sauna wordt geleverd als prefab bouwset en 

is eenvoudig in elkaar te zetten. 



Decoratierooster
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art.nr.
(brede lat)

Rugleuning E28 190 x 905 9039 5000

Rugleuning E28 190 x 1160 9039 5008

Rugleuning E28 190 x 1415 9039 5010

Rugleuning E28 190 x 1670 9039 5012

Rugleuning E28 190 x 1925 9039 5014

Rugleuning E28 190 x 2180 9039 5016

Rugleuning E28 190 x 2435 9039 5018

Decoratierooster
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art.nr.
(brede lat)

Bank E28 410 x 610 9023 4100

Bank E28 410 x 865 9023 4102

Bank E28 410 x 925 9023 4103

Bank E28 410 x 1015 9023 4104

Bank E28 410 x 1180 9023 4106

Bank E28 410 x 1270 9023 4108

Bank E28 410 x 1435 9023 4109

Bank E28 410 x 1525 9023 4110

Bank E28 410 x 1780 9023 4112

Bank E28 410 x 2035 9023 4114

Bank E28 600 x 1180 9023 4206

Bank E28 600 x 1435 9023 4209

Bank E28 600 x 1525 9023 4210

Bank E28 600 x 1780 9023 4212

Bank E28 600 x 2035 9023 4214

Bank E28 600 x 2290 9023 4216

Bank E28 600 x 2545 9023 4218

RUGLEUNING EVOLVE
Kant-en-klare espen rugleuningen die als afscherming dienen voor verlichtingsarmaturen die voor 
een aangenaam en indirect licht in de sauna zorgen. Kan in de lengte op maat worden gemaakt.

SAUNABANKEN EVOLVE
Prefab saunabanken van massief espen. De banken hebben een stabiele constructie   
zonder zichtbare schroeven. Kan in de lengte op maat worden gemaakt.

EVOLVE-RUGLEUNING IN ESPEN

EVOLVE-SAUNABANK IN ESPEN

Inrichtingen

Als u een bestaande ruimte wilt ombouwen tot sauna of uw oude sauna wilt opknappen, bespaart u tijd 

door inrichtingsmodules te kopen. De inrichtingen zijn verkrijgbaar in drie modellen met brede en smalle 

latten in verschillende houtsoorten. De modellen combineren traditionele houtbewerking met moderne 

vormgeving. Voorts kunnen ze tot op de millimeter op maat worden gemaakt.



Banken
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art.
(brede lat)

Espen SR Art.
(smalle lat)

Elzen SR Art.
(smalle lat)

Bank 75 755 x 480 9023 1200 9023 1400 9023 1300

Bank 107 S 1070 x 397 9023 1202 9023 1402 9023 1302

Bank 107 1070 x 480 9023 1203 9023 1403 9023 1303

Bank 127 1275 x 480 9023 1205 9023 1405 9023 1305

Bank 142 S 1420 x 397 9023 1207 9023 1407 9023 1307

Bank 142 1420 x 480 9023 1208 9023 1408 9023 1308

Bank 171 1710 x 480 9023 1210 9023 1410 9023 1310

Bank 181 1810 x 565 9023 1213 9023 1412 9023 1312

Bank 185 S 1850 x 480 9023 1218 9023 1414 9023 1314

Bank 185 1850 x 565 9023 1220 9023 1415 9023 1315

Bank 237 2370 x 565 9023 1230 9023 1420 9023 1320

Bank 280 2800 x 565 9023 1240 9023 1425 9023 1325

SAUNABANKEN
Prefab saunabanken van massief espen en elzen. De banken hebben een stabiele constructie met 
gelijmde deuvelverbinding en zonder zichtbare schroeven. Kan in de lengte op maat worden gemaakt.

Armleuning
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art.nr.
(brede lat)

Espen SR Art.nr.
(smalle lat)

Elzen SR Art.nr.
(smalle lat)

Armleuning 510 x 750 9039 4200 9039 4204 9039 4202

ARMLEUNING
Voor 480 mm bank.
Kant-en-klare armleuning ter afsluiting en ondersteuning van de korte kant van een saunabank als 
deze niet aansluit op een wand. Wordt gemaakt van espen en elzen in één maat.

inrichting

Rugleuning
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art nr.
(brede lat)

Espen SR 
Art.nr.
(smalle lat)

Elzen SR Art.nr.
(smalle lat)

Rugleuning 99 990 x 270 9039 3000 9039 3200 9039 3100

Rugleuning 119 1190 x 270 9039 3005 9039 3205 9039 3105

Rugleuning 138 1380 x 270 9039 3010 9039 3210 9039 3110

Rugleuning 174 1740 x 270 9039 3015 9039 3215 9039 3115

Rugleuning 214 2140 x 270 9039 3020 9039 3220 9039 3120

Rugleuning 226 2260 x 270 9039 3025 9039 3225 9039 3125

Rugleuning 269 2690 x 270 9039 3035 9039 3235 9039 3135

RUGLEUNING
De kant-en-klare rugleuningen in espen en elzen hebben een prettige hoek en die-
nen bovendien als afscherming voor verlichtingsarmaturen die voor een aangenaam 
en indirect licht in de sauna zorgen. Kan in de lengte op maat worden gemaakt.

Decoratierooster
Aanduiding

Afmetingen
mm

Espen Art nr.
(brede lat)

Espen SR Art.nr.
(smalle lat)

Elzen SR Art.nr.
(smalle lat)

Rooster 75 755 x 320 9039 4060 9039 4300 9039 4100

Rooster 107 1070 x 320 9039 4061 9039 4305 9039 4105

Rooster 127 1275 x 320 9039 4062 9039 4310 9039 4110

Rooster 142 1420 x 320 9039 4063 9039 4315 9039 4115

Rooster 171 1710 x 320 9039 4064 9039 4320 9039 4120

Rooster 181 1810 x 320 9039 4065 9039 4325 9039 4125

Rooster 185 1850 x 320 9039 4066 9039 4330 9039 4130

Rooster 237 2370 x 320 9039 4067 9039 4335 9039 4135

Rooster 280 2800 x 320 9039 4068 9039 4340 9039 4140

DECORATIEROOSTER
Kant-en-klaar decoratierooster dat de ruimte tussen de banken aan het zicht onttrekt.   
Gemaakt van het mooiste espen en elzen. Kan in de lengte op maat worden gemaakt.

INRICHTING IN BREDE ESPEN LATTEN

INRICHTING IN SMALLE ESPEN LATTEN





inrichting

Glaspartij 95
Bronskleurig gehard veiligheidsglas in massief houten 
kozijn. Hoogte 1900 mm, breedte 953 mm.
Espen (Art. 9512 6051)
Elzen (Art. 9103 5060)

Glaspartij 95 VENT
Als boven maar met ventilatieopeningen en een 
wandplaat voor de montage van de saunakachel.
Espen (Art. 9512 6053) 
Elzen (Art. 9103 5050)

Glaspartij 52 
In bronskleurig gehard veiligheidsglas met massief 
houten kozijn. Hoogte 1900 mm, breedte 520 mm.
Espen (Art. 9512 6055)
Elzen (Art. 9103 5040)

Glaspartij 52 VENT 
Als boven maar met ventilatieopeningen en een 
wandplaat voor de montage van de saunakachel.  
Espen (Art. 9512 6057)
Elzen (Art. 9103 5030)

Kant-en-klare glaspartijen in 6 mm gehard veiligheidsglas met 
massief houten kozijnen in licht onbehandeld espen of elzen 
(met een wat donkerder nuance).

Glaspartij Evolve  
Als boven maar met ventilatieopeningen en een 
wandplaat voor de montage van de saunaka-
chel. 

GLASPARTIJ VUREN 6L
(Art. 9511 3820)
Afmetingen: 1781 x 506 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 6L/v
(Art. 9511 3825)
Afmetingen: 1781 x 506 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 6H
(Art. 9511 3830)
Afmetingen: 1866 x 506 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 6H/v
(Art. 95113835)
Afmetingen: 1866 x 506 x 92 mm (hxbxd)

Glaspartij Evolve  
Helder, gehard 8 mm veiligheidsglas in stabiel 
houten kozijn. Type H/v wordt geleverd met 
een wandplaat en heeft ventilatieopeningen in 
het glas.

GLASPARTIJ VUREN 9L
(Art. 9511 3800)
Afmetingen: 1781 x 762 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 9L/v
(Art. 9511 3805)
Afmetingen: 1781 x 762 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 9H
(Art. 9511 3810)
Afmetingen: 1866 x 762 x 92 mm (hxbxd)
GLASPARTIJ VUREN 9H/v
(Art. 9511 3815)
Afmetingen: 1866 x 762 x 92 mm (hxbxd)

www.tylo.com/glazedsections

Glaspartijen

Als wereldwijd toonaangevende saunafabrikant biedt Tylö u de mogelijkheid uw droomsauna te realiseren - 

ook als u een prefab ruimte met vaste maten koopt. U kunt het in- en uitwendige design van de sauna altijd 

aanpassen met de door ons vervaardigde accessoires.
  

Door een glaspartij te gebruiken, vergroot u de ruimte, de lichtinval en het gevoel van welbehagen in uw sauna. 

U krijgt contact met de ruimte om u heen en creëert één geheel van uw relaxafdeling. En aangezien de glaspar-

tijen bij Tylö worden gemaakt, voldoen ze aan alle hoge eisen op het gebied van veiligheid en detailafwerking.



Saunadeuren

Iedere saunadeur van Tylö is van topklasse en speciaal gemaakt om bestand te zijn tegen de grote temperatuur-

verschillen tussen de binnen- en buitenkant van de sauna, zonder krom te trekken of van vorm te veranderen. Alle 

deuren zijn voorzien van een beproefde magneetsluiting en kunnen zowel rechts als links worden opgehangen. 

Bent u op zoek naar een saunadeur met andere afmetingen en van een ander materiaal? Vraag een offerte aan.

www.tylo.com



inrichting

*Geschikt voor gehandicapten

Saunadeur DGL
De Tylö-saunadeur DGL is een serie exclusieve sau-
nadeuren. De complete DGL-serie is gebaseerd op de 
algemeen aanvaarde decimetermaten in de deuren-
branche, zie hieronder (trek voor de buitenmaten van 
het kozijn 10 mm af van de afmetingen hieronder). De 
DGL-saunadeuren hebben een deurblad van gehard 8 
mm veiligheidsglas en zijn verkrijgbaar in bronskleurig 
of helder glas. Het degelijke espen kozijn is voorzien van 
een magneetlijstsluiting en de deur heeft sterke ver-
chroomde scharnieren met roestvrijstalen afdekplaatjes. 
DGL 10x21 is ook verkrijgbaar in een variant die geschikt 
is voor gehandicapten.

Bronskleurig glas, 7 x 19 (Art. 9103 1700)
Helder glas, 7 x 19 (Art. 9103 1705)

Bronskleurig glas, 7 x 20  (Art.  9103 1720)
Helder glas, 7 x 20  (Art.  9103 1725)

Bronskleurig glas, 7 x 21  (Art. 9103 1740)
Helder glas, 7 x 21  (Art.  9103 1745)

Bronskleurig glas, 8 x 19  (Art.  9103 1710)
Helder glas, 8 x 19  (Art.  9103 1715)

Bronskleurig glas, 8 x 20  (Art.  9103 1730)
Helder glas, 8 x 20  (Art.  9103 1735)

Bronskleurig glas, 8 x 21  (Art.  9103 1750)
Helder glas, 8 x 21  (Art.  9103 1755)

Bronskleurig glas, 10 x 21* (Art.  9103 1770)
Helder glas, 10 x 21  (Art.  9103 1775)

Saunadeur DGB
De Tylö-saunadeur DGB is een serie eenvoudige, maar 
robuuste en aantrekkelijk geprijsde saunadeuren. De 
complete DGB-serie is gebaseerd op de algemeen 
aanvaarde decimetermaten in de deurenbranche, zie 
hieronder (trek voor de buitenmaten van het kozijn 10 
mm af van de afmetingen hieronder). De DGB-saunadeu-
ren hebben een deurblad van gehard 8 mm veiligheids-
glas en zijn verkrijgbaar in bronskleurig of helder glas. 
Het standaardkozijn met tandverbinding (92 mm) is 
gemaakt van grenen en heeft siliconen afdichtlijsten. De 
deurhandgreep is gemaakt van espen en voorzien van 
een magneetsluiting. 

Bronskleurig glas, 7 x 19  (Art. 9103 1500)
Helder glas, 7 x 19   (Art. 9103 1505)

Bronskleurig glas, 7 x 20  (Art.  9103 1520)
Helder glas, 7 x 20   (Art.  9103 1525
 
Bronskleurig glas, 7 x 21  (Art.  9103 1540)
Helder glas, 7 x 21   (Art.  9103 1545)

Bronskleurig glas, 8 x 19  (Art.  9103 1510)
Helder glas, 8 x 19   (Art.  9103 1515)

Bronskleurig glas, 8 x 20  (Art.  9103 1530)
Helder glas, 8 x 20   (Art.  9103 1535)

Bronskleurig glas, 8 x 21  (Art.  9103 1550)
Helder glas, 8 x 21   (Art.  9103 1555)



Saunadeur DW-190 Vuren
(Art. 9103 0010)
Klassiek model met grote ruit in bronskleurig, gehard 
veiligheidsglas. Aan binnen- en buitenkant bekleed met 
fraaie vuren panelen. Buitenmaten kozijn 1850 x 710 x 68 
mm, ingangsopening 1738 x 598 mm.   

Saunadeur DW-190 Espen  
(Art. 9103 0000)
Model als boven; aan binnen- en buitenkant bekleed met 
lichte, noestvrije espen panelen. Buitenmaten kozijn 1850 
x 710 x 68 mm, ingangsopening 1738 x 598 mm.

Saunadeur DGR 190 Elzen
(Art. 91032035)
Een saunadeur in een zeer exclusieve uitvoering. Het 
deurblad is gemaakt van gebogen 6 mm bronskleurig, 
gehard veiligheidsglas. Verticale handgrepen aan binnen- 
en buitenkant. Magneetlijstsluiting. Buitenmaten kozijn 
1900 x 786 x 71 mm, ingangsopening 1788 x 618 mm.

Saunadeur DGP 190 Elzen
(Art. 9103 2045)
Exclusieve saunadeur van 6 mm bronskleurig, gehard 
veiligheidsglas. De elegante handgreep volgt aan buiten- 
en binnenkant de complete hoogte van de deur. Deurslui-
ting met magneetlijst. Buitenmaten kozijn 1850 (1900 met 
50 mm passtuk) x 710 x 68 mm, ingangsopening 1738 x 
598 mm.  

Saunadeur DGP 190 Espen  
(Art. 9103 2050)
Als boven, maar gemaakt van espen.

Saunadeur DGM-101-210 Vuren
(Art. 9103 1075)
Deurblad in bronskleurig, gehard veiligheidsglas met 
vuren deurkozijn. Stevige aluminium scharnieren met 
roestvrijstalen afdekplaatjes. Voorzien van siliconen 
afdichtlijst. Drempelloze uitvoering voor gehandicapten 
(drempel verkrijgbaar als accessoire) en met extra brede 
ingang. Voorzien van roestvrij beschermframe rond het 
deurblad. Buitenmaten kozijn 2100 x 1012 x 68 mm, 
ingangsopening 900 mm. 

Saunadeur DGM-101-190 Vuren   
(Art. 9103 1085)
Dito met buitenmaten kozijn 1900 x 1012 x 68 mm, 
ingangsopening 900 mm.



inrichting

Lijstenpakket
(Art. 91031575)  
Het lijstenpakket bevat drie lijsten, 12x43x2400 
mm, in onbehandeld licht espen. O.a. geschikt als 
deurlijst, in- of uitwendige plafondlijst enz.

Drempel
Na te monteren houten drempel. Geschikt voor DGB- en 
DGL-deuren met deurbreedte 7 en 8. Verkrijgbaar in 
vuren en espen. Afmetingen: 30 x 92 mm.

DREMPEL DGB BREEDTE 7 VUREN   (Art. 91031560)
DREMPEL DGL BREEDTE 7 ESPEN   (Art. 91031561)
DREMPEL DGB BREEDTE 8 VUREN   (Art. 91031565)
DREMPEL DGL BREEDTE 8 ESPEN   (Art. 91031566)

Saunadeur DGM-63-190
Deurblad van gehard veiligheidsglas en houten deurkozijn. Stevige 
aluminium scharnieren met roestvrijstalen afdekplaatjes. Voorzien 
van siliconen afdichtlijst. Buitenmaten kozijn 1850 x 622 x 68 mm, 
ingangsopening 1738 x 510 mm.

Vuren, bronskleurig glas (Art. 9103 1060)
Vuren, helder glas (Art. 9103 1065)
Espen, bronskleurig glas  (Art. 9103 1050)
Espen, helder glas (Art. 9103 1055)

Saunadeur DGM-72-190
Als boven met buitenmaten kozijn 1850 x 710 x 68 mm, ingangs-
opening 1738 x 598 mm.

Vuren, bronskleurig glas  (Art. 9103 1020)
Vuren, helder glas  (Art. 9103 1025)  
Espen, bronskleurig glas  (Art. 9103 1000)
Espen, helder glas  (Art. 9103 1014)  
Elzen, bronskleurig glas  (Art. 91031010)

Saunadeur DGM-72-200
Als boven met buitenmaten kozijn 2000 x 710 x 68 mm, ingangs-
opening 1888 x 598 mm.

Vuren, bronskleurig glas (Art. 9103 1030)
Vuren, helder glas (Art. 9103 1035)
Espen, bronskleurig glas (Art. 9103 1037)
Espen, helder glas (Art. 9103 1036)

Saunadeur DGM-72-210
Als boven met buitenmaten kozijn 2100 x 710 x 68 mm, ingangs-
opening 1988 x 598 mm.

Vuren, bronskleurig glas (Art. 9103 1040)
Vuren, helder glas (Art. 9103 1045)
Espen, bronskleurig glas (Art. 9103 1047)
Espen, helder glas (Art. 9103 1046)

Deursluiter hout 
(Art. 9030 1000) 
Sluit uw houten deur zacht. Goed te combineren met de 
bovenstaande deurdranger..

Deursluiter glas 
(Art. 9030 1010) 
Sluit uw glazen deur zacht. Kan goed worden gecombi-
neerd met de deurdranger hierboven.

Automatische deurdranger 
(Art. 9030 1030)  
Aan de scharnierzijde van de deur 
te monteren. Sluit vanuit volledig 
geopende stand. Voor zacht sluiten 
aan te vullen met de onderstaande 
hydraulische deursluiter.



ACCESSOIRES CLASSIC. HOUTEN LEPEL EN TWEE VERSCHILLENDE HOUTEN EMMERS IN KLASSIEKE UITVOERING.

Ervaar en lees meer over Tylö – for the senses op
www.tylo.com/forthesenses



Accessoires
Treed de warmte binnen en laat zien wie u bent. Breng uw persoonlijkheid tot uitdrukking met enkele goed gekozen accessoires. 

Tylö houdt uw eigen stijl in ere. Wij hebben van alles, van zandlopers, thermometers, emmers, lepels, handdoekhouders en lampen 

tot houten zitjes, alles even fraai vormgegeven, om een persoonlijk tintje aan uw relaxomgeving te verlenen. De accessoires zijn 

verkrijgbaar in verschillende lichte of donkere houtsoorten die bij uw inrichting passen. Onze Scandinavische vormgevers dagen 

zichzelf uit om van de accessoires esthetische uitroeptekens in uw sauna te maken. Sinds onze oprichter Sven-Olof Jansson in de 

jaren 1950 zijn eerste sauna bouwde, hebben wij voor een aantal baanbrekende innovaties gezorgd. Elk klein onderdeel is met zorg 

en liefde gemaakt. Open de deur en ervaar dat het de details zijn die het hem doen.



ACCESSOIRES BLONDE. THERMOMETER EN ZANDLOPER IN LICHT HOUT.

Sauna-accessoires

Het zijn de kleine details die het hem doen. Onze accessoires zijn hier het bewijs van. Enkele goed geko-

zen produkten uit ons accessoireprogramma geven een persoonlijk tintje aan uw sauna. Wij hebben van 

alles, van klassiek rustiek tot het modernste. Twee volledige series in een uniek Tylö-design, gebaseerd op 

hetzelfde moderne basisconcept. Verkrijgbaar met een decoratieve inleg van een lichte of donkere hout-

soort, perfect passend bij de inrichting van onze prefab sauna’s. Dat kan een klein detail lijken, maar aan de 

andere kant maakt dat nou juist het verschil!

In ons assortiment voor publieke sauna’s vindt u o.a. een uniek product voor het opgieten van water, een 

geavanceerde geurautomaat en een nieuwe serie met de noodzakelijkste accessoires van zorgvuldig gese-

lecteerd materiaal.

Wat het nieuwe accessoireprogramma van Tylö onderscheidt, is dat een breed en bont aanbod is vervangen 

door een zorgvuldig gekozen assortiment van de hoogste klasse.



accessoires

Hygrometer Blonde
(Art. 9015 2035)

Hygro/Thermo Blonde
(Art. 9015 2045)

Accessoires Blonde
Stijlvolle accessoireserie van aluminium met een smaakvolle inleg van licht hout.

Zandloper Blonde
(Art. 9015 2050)

Thermometer Blonde
(Art. 9015 2025)

Handdoekhouder Blonde
(Art. 9015 2070)

Vloeistofthermometer Blonde
(Art. 9015 2060)

Accessoires Berken
Complete accessoireserie met details van licht berken en roestvrij 
staal.

Emmer 6l/Lepel Berken
(Art. 9015 2870)

Cadeauverpakking Berken
(Art. 9015 2880)

Hygro/Thermo Berken
(Art. 9015 2810)

Zandloper Berken
(Art. 9015 2840)

Thermometer Berken
(Art. 9015 2820)

Hygrometer Berken
(Art. 9015 2830)

Emmer Blonde
(Art. 9015 2000)

Lepel Blonde
(Art. 9015 2010)

Emmer Classic Ceder
(Art. 9004 1013) 

Emmer Classic
(Art. 9004 1010)

Lepel Classic
(Art. 9012 1025)

Emmer 4l Berken
(Art. 9015 2860) 

Lepel 400 mm Berken
(Art. 9015 2850)

Accessoires Classic
Houten lepel en twee verschillende houten emmers in klassieke 
uitvoering. De emmers hebben praktische plastic binnenemmers en 
hebben een inhoud van 4 liter. Handvat van henneptouw.



Accessoires Spa

Accessoires Pro

Accessoires Collage SC

Collage SC
(Art. 9007 1012)
Combinatie-instrument met thermometer, hygrometer en zandloper van bewerkt hout.

Hygrometer Dark
(Art. 9015 2730)

Hygro/Thermo Dark
(Art. 9015 2740)

Zandloper Dark
(Art. 9015 2750)

Thermometer Dark
(Art. 9015 2720)

Accessoires Dark
Stijlvolle accessoireserie van aluminium met een smaakvolle inleg van donker hout.

Handdoekhouder Dark
(Art. 9015 2770)

Vloeistofthermometer Dark
(Art. 9015 2760)

Emmer Pro
(Art. 9004 1005)
Volledig roestvrij stalen emmer, inhoud 8 liter.

Lepel Pro
(Art. 9012 1020)
Roestvrij stalen lepel met houten handvat.

Hygro/Thermo Pro
(Art. 9070 1030) 
Thermometer en hygrometer van roestvrij staal met bevesti-
ging voor wandmontage.

Emmer Spa
(Art. 9004 1050)
Volledig roestvrij stalen emmer met bamboe handvat. Inhoud 
12 liter.

Lepel Spa
(Art. 9012 1050)
Roestvrij stalen lepel met bamboe handvat.

Hygro/Thermo Spa
(Art. 9007 1050) 
Combinatie-instrument met thermometer en hygrometer voor 
wandmontage.

Emmer Dark
(Art. 9015 2700)

Lepel Dark
(Art. 9015 2710)



accessoires

Lijstenpakket
(Art. 91031575)  
Het lijstenpakket bevat drie lijsten, 12x43x2400 
mm, in onbehandeld licht espen. O.a. geschikt 
als deurlijst, in- of uitwendige plafondlijst enz.

Drempel
Na te monteren houten drempel. Geschikt voor DGB- en 
DGL-deuren met deurbreedte 7 en 8. Verkrijgbaar in 
vuren en espen. Afmetingen: 30 x 92 mm.

DREMPEL DGB BREEDTE 7 VUREN   (Art. 91031560)
DREMPEL DGL BREEDTE 7 ESPEN   (Art. 91031561)
DREMPEL DGB BREEDTE 8 VUREN   (Art. 91031565)
DREMPEL DGL BREEDTE 8 ESPEN   (Art. 91031566)

Waterloop
(Art. 9034 1000)
Originele uitrusting om water op te gieten. Aan te sluiten op 
warm of koud water. Bestaat uit 7 m geslagen henneptouw 
dat door messing ogen loopt, sproeiers, ventielbox met 
hefboom en touwoog en buiskoppelingen. Cadeauverpakking 
met exclusief bronzen plaatje.

Saunakachelbeveiliging 6-8 V
(Art. 9000 1002)
Voor wandmontage van saunakachel 6,6-8 kW.

Saunakachelbeveiliging 10-20 V
(Art. 9000 1012)
Dito voor saunakachel 10,7-20 kW.

Saunakachelbeveiliging 6-8 H
(Art. 9000 1003)
Voor hoekmontage van saunakachel 6,6-8 kW.

Saunakachelbeveiliging 10-20 H
(Art. 9000 1013)
Dito voor saunakachel 10,7-20 kW.

Automatische deurdranger
(Art. 9030 1030)
Aan de scharnierzijde van de deur te monteren. Sluit vanuit 
volledig geopende stand. Voor zacht sluiten aan te vullen met 
de onderstaande hydraulische deursluiter.

Deursluiter hout
(Art. 9030 1000) Sluit uw houten deur zacht. Goed te combi-
neren met de bovenstaande deurdranger.

Deursluiter glas
(Art. 9030 1010) Sluit uw glazen deur zacht. Kan goed wor-
den gecombineerd met de deurdranger hierboven.

Luidspreker A 
(Art. 9080 2000)
Uitvoering die tegen stoom en warmte bestand is, voor 
inbouwmontage onder de onderste bank in de sauna. Ver-
mogen 50 W. Inbouwmaat Ø 117 mm, diepte 60 mm. Worden 
per paar geleverd.

Luidspreker B 
(Art. 9080 3000)
Dito 50 W voor opbouwmontage. Grootte 230 x 145, diepte 
165 mm. Worden per paar geleverd.

Saunasteen
(Art. 9014 1000)
Natuursteen van zwarte diabase die tegen krachtig verhitten en 
snel afkoelen bestand is. Een doos (ca. 14 kg) is voldoende voor de 
saunakachel 6,6–8 kW, twee dozen voor 10,7–20 kW.

Saunasteen Mini
(Art. 9014 1005)
Zoals hierboven, maar minder geschikt voor de kleine saunakachels 
Compact en Combi Compact. Een doos (ca. 7 kg) per saunakachel.

Saunasteen Olivin
(Art. 9014 1040)
Voor openbaar gebruik en frequent water opgieten (niet Compact 
en Combi Compact). Lage densiteit, snel opwarmen. Een doos van 
15 kg.

Saunasteen Houtoven
(Art. 9014 1007)
Grotere steen van zwarte diabase die goed tegen water opgieten 
bestand is, aangepast voor op hout gestookte saunaovens. De 
grotere steen zorgt voor een betere luchtcirculatie en een langere 
nawarmte. Een doos van 20 kg.



Sauna-armatuur 40 W 
(Art. 9001 1000)
Voor wandmontage. Witte fitting E14. IP 55. Max. 40 W.
Diameter 90 mm, hoogte 170 mm.

Sauna-armatuur 60 W 
(Art. 9001 1004)
Dito, max. 60 W. Diameter 205 mm, hoogte 105 mm. IP 24.

Light On Halogen 
(Art. 9001 1003)
Sauna-armatuur. Voor wand-/plafondmontage. Grijs GU10, 
35 W, 230 V, IP 44. Diameter 100 mm, hoogte 115 mm.

Verlichting
Armatuur van hoge kwaliteit in spatvaste uitvoering met glazen bol en porseleinen fitting.

Opus 100 H100 
(Art. 9001 1090)
Sauna-armatuur. Voor wandmontage. Grijze fitting G9, 25 W, 230 V, 
IP 44, mat opaalglas. Diameter 100 mm. Hoogte 100mm.

Opus 100 H125 
(Art. 9001 1091)
Sauna-armatuur. Voor wand/plafondmontage. Grijze fitting G9, 25 W, 
230 V, IP 44, mat opaalglas. Diameter 100 mm. Hoogte 125 mm.

Opus 100 H175 
(Art. 9001 1092)
Sauna-armatuur. Voor wand/plafondmontage. Grijze fitting 60 W 
vägg, 230 V, IP 44, mat opaalglas. Diameter 100 mm. Hoogte 175 mm. 

Opus 100 H175 
(Art. 9001 1093)
Sauna-armatuur. Voor wand/plafondmontage. Grijze fitting E27, 40 W 
tak, 60 W vägg, 230 V, IP 44, helder glas. Diameter 100 mm.
Hoogte 175 mm. 

Opus 200 H135 
(Art. 9001 1094)
Sauna-armatuur. Voor wand/plafondmontage. Grijze fitting E27, 40 W 
tak, 60 W vägg, 230 V, IP 44, mat opaalglas. Diameter 200 mm.
Hoogte 135 mm.



accessoires

Saunaverlichting LED-lichtrailpakket incl. transformator
Kan zowel buiten als in de sauna worden geplaatst (niet in plafond). Warmwit licht.   
Spanning 12 V. IP 54.

Fiberverlichting
Halogeenverlichting voor opvallende verlichting in alle omge-
vingen. De lichtbron is ingebouwd in een projector die buiten 
buiten de saunaruimte wordt geplaatst. De fiberlengtes vormen 
de maximale afstand tussen projector en lichtpunten.

Fiber Light Standard 
(Art. 9001 1100)
42 W met 6 fiberlichtpunten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m en 2 x 3 m).

Fiber Light Public 
(Art. 9001 1120)
42 W met vergulde armaturen en 9 fiberlichtpunten
(2 x 2,5 m, 3 x 3 m en 3 x 3,5 m).

Fiber Light Colour S 
(Art. 9001 1125)
75 W met 9 fiberlichtpunten (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 
1,9 m, 1 x 2,3 m) en voorzien van roterende kleurenschijf voor 
een vaste of wisselende kleurstelling.

Fiber Light Colour 
(Art. 9001 1130)
75 W, dito met 9 fiberlichtpunten x 2,5 m voor grotere ruimtes.

Downlight
 (Art. 9001 1082)
Plafondspot voor bijvoorbeeld een koof aan de buitenkant van 
de sauna (niet in de sauna te gebruiken). Spanning 12 V /5 W, 
aansluiten op een transformator 12 V. Inbouwmaat:
diameter 60 mm. IP 44.
 

Downlight 
(Art. 9001 1083)
Plafondspot voor bijvoorbeeld een koof aan de buitenkant van 
de sauna (niet in de sauna te gebruiken) Spanning 12 V /10 W, 
aansluiten op een transformator 12 V. Inbouwmaat: 
diameter 57 mm. IP 21.

Downlight 
(Art. 9001 1085)
Plafondspot voor bijvoorbeeld een koof aan de buitenkant van de 
sauna (niet in de sauna te gebruiken). Spanning 12 V, aansluiten 
op een transformator 12 V. Inbouwmaat: diameter 74 mm. IP 21.

Downlight 
(Art. 9001 1087)
Plafondspot voor bijvoorbeeld een koof aan de buitenkant van de 
sauna (niet in de sauna te gebruiken). Spanning 12 V, aansluiten 
op een transformator 12 V. Inbouwmaat: diameter 78 mm. IP 44.

LED Downlight 
(Art. 9001 1089)
LED downlight met lange levensduur voor plafondmontage 
in de sauna. Warmwit licht (3200 - 3500 K), vermogen 3 W. 
Hoogte 30 mm, diameter 60 mm. Worden in een doos van 2 
stuks geleverd, inclusief transformator. IP-klasse 68.

Transformator 12 V/210 W
(Art. 9090 1015)
200-240 V~/12 V max. 210 W. Kan worden aangesloten op 
een 7 m lichtrail of 42 lampen van 5 W (Downlight).

Transformator 12 V/60 W
(Art. 9090 1020)
Zoals boven, maar voor max. 60 W.

Saunaverlichting LED 1
(Art. 9001 1022)
Lengte 500 mm. 2,4 Watt. Trafo LED 
12 V DC 15 W. 

Saunaverlichting LED 2 
(Art. 9001 1024)
Lengte 870 mm. 4,1 Watt. Trafo LED 
12 V DC 15 W. 

Saunaverlichting LED 3 
(Art. 9001 1026)
Lengte 2 stuks 500 mm. 4,4 Watt. 
Trafo LED 12 V DC 15 W.

Saunaverlichting LED 4
(Art. 9001 1028)
Lengte 3 stuks 500 mm. 7,2 Watt. 
Trafo LED 12 V DC 15 W. 

Lichtrail 38 
(Art. 9001 1190)
Lengte 38 cm. Vermogen 12 W.

Lichtrail 50 
(Art. 9001 1192)
Lengte 50 cm. Vermogen 15 W.

Lichtrail 90 
(Art. 9001 1194)
Lengte 90 cm. Vermogen 27 W.

Lichtrail 190 
(Art. 9001 1196)
Lengte 190 cm. Vermogen 57 W.

Wordt voor een prettige, gedempte verlichting in de sauna achter de rugleuning 
geplaatst.  Kan op de gewenste lengte worden ingekort. Spanning 12 V, aansluiten op 
een transformator 12 V. IP 65.

Lichtrails



Lampscherm Esp-GL
(Art. 9009 1003)
Elegant verlichtingsscherm van uitstekend espenhout, 
geschikt voor armatuur 40 W. Bedoeld voor hoekmontage. 
50 x 36 x 4 cm.

Lampschermen
Decoratieve lampenschermen, te gebruiken met de wandgemonteerde sauna-armaturen en lichtrails van Tylö.

Houten hoofdsteun
Anatomische hoofdsteunen van hout, voor ontspannen momenten in de sauna. U kunt kiezen uit vaste of verstelbare versies.

Lampscherm Esp-V 
(Art. 9009 1010)
Decoratief verlichtingsscherm van espen, verspreidt een 
aangenaam licht in de sauna. Voor wandmontage. Geschikt 
voor armatuur 40 W. 50 x 28 x 15 cm.

Lampscherm Esp-H 
(Art. 9009 1011)
Dito voor hoekmontage. 50 x 34 x 8 cm.

Lampscherm Els-V SR 
(Art. 9009 1017)
Exclusief verlichtingsscherm van smalle espenlatjes. Voor 
wandmontage. Geschikt voor lichtrail 38. 54 x 24 x 6 cm.

Lampscherm Els-H SR
(Art. 9009 1018)
Dito voor hoekmontage. 54 x 22 x 4 cm.

Lampscherm Beuk-H SR
(Art. 9009 1014)

Lampscherm Beuk-V SR
(Art. 9009 1013)

Lampenscherm 40/60 
(Art. 9009 1002)
Verlichtingsscherm van grenen, geschikt voor de sauna-ar-
maturen 40 W en 60 W. Voor wandmontage. 25 x 25 x 14 cm. 

Hoofdsteun Elzen
(Art. 9008 1016)
Houten hoofdsteun met smalle latjes, vaste hoogte.
37,5 x 27 x 8 cm. 

Hoofdsteun Espen
(Art. 9008 1014)
Dito, zoals boven.

Hoofdsteun/Rugleuning Berken
(Art. 9015 2800)
37 x 36 x 9 cm. 

Verstelbare hoofdsteun Elzen
(Art. 9008 1012)
Comfortabel model, in hoogte verstelbaar.
42,5 x 37,5 x 7 cm. 

Verstelbare hoofdsteun Espen
(Art. 9008 1010)
Dito, zoals boven.



accessoires

Ruben Sky LED 20
(Art. 9001 1072)
Aantal: 20 stuks. Vermogen 11,6 W.

Ruben Sky LED 30
(Art. 9001 1074)
Aantal: 30 stuks. Vermogen 17,4 W.

Ruben Sky LED 40
(Art. 9001 1076)
Aantal: 40 stuks. Vermogen 23,2 W.

Ruben Sky LED 60
(Art. 9001 1078)
Aantal: 60 stuks. Vermogen 34,8 W.

RUBEN LED SKY. STERRENHEMEL VOOR UW SAUNA.

Ruben Sky LED
Vermogen 11,6 W, 17,4 W, 23,2 W resp. 34,8 W. Incl. kabel-
aansluitingen, 180 mm montagehulzen en elektronica. Kan 
ook worden gesynchroniseerd met een ”slave” (als u bijv. 
dezelfde verlichting achter de rugleuning wenst, moet deze 
aan een slave worden gekoppeld).

Sterrenhemel in de sauna

Met onze LED-sterrenhemel creëert u een dromerige en meditatieve sfeer in uw sauna. Voor elke 

gelegenheid in elke sauna een speciaal kleurengamma. De LED-set is in verschillende groottes verkrijg-

baar en wordt geleverd met 20, 30, 40 of 60 kristallen en 210 mm aansluitkabel. Met de bijgeleverde 

afstandsbediening kunt u uit zeven kant-en-klare programma's kiezen of een eigen programma instellen 

dat maximaal twintig minuten kan duren met maximaal twintig kleurenwisselingen. Na stroomuitval start 

de verlichting met het laatst ingestelde programma.





Citroen 10 ml
(Art. 9002 3020)

Night time 10 ml 
(Art. 9002 3002)

Energy 10 ml 
(Art. 9002 3004)

Refresh 10 ml 
(Art. 9002 3006)

Harmony 10 ml 
(Art. 9002 3008)

Sensual 10 ml. 
(Art. 9002 3000)

Etherische geuroliën
100% etherische oliën. Een paar druppels in een lepel 
water die over de hete stenen wordt gegoten, zorgen 
voor een aangenaam gevoel.

Eucalyptus 50 ml 
(Art. 9002 3022)

Eucalyptus 10 ml 
(Art. 9002 3010)

Pepermunt 10 ml 
(Art. 9002 3012)

Lavendel 10 ml 
(Art. 9002 3014)

Sinaasappel 10 ml 
(Art. 9002 3016)

Grapefruit 10 ml 
(Art. 9002 3018)  

accessoires

Collectie etherische geuroliën
(Art. 9002 3024)
Collectie van vijf geselecteerde soorten etherische oliën in een cadeauverpakking.

Lavendel 25
(Art. 9002 2033)

Citrus 25
(Art. 9002 2036)

Etherische geuroliën
Natuurlijk geurconcentraat, speciaal bedoeld voor de Tylö 
Fresh geurautomaat voor sauna en stoombad. Plastic flesje 
25 cl.

Eucalyptus 25
(Art. 9002 2030)

Pepermunt 25
(Art. 9002 2031)

Dennen 25
(Art. 9002 2032)

Geurautomaat Tylö Fresh
(Art. 9090 8005)
Geurautomaat voor sauna, stoombad en alle omgevingen waar 
een prettige geur gewenst is. Automatische en geluidloze 
werking. Montageafstand max. 2 meter tussen geurautomaat 
en sproeier.   
Tip! Er kunnen maximaal 4 geurautomaten worden aangesloten 
op één bedieningspaneel voor wisselende geuren in dezelfde 
ruimte of in meerdere ruimtes. Afmetingen 350 x 200 mm.

CC Fresh
(Art. 9090 8009)
Elektronisch bedieningspaneel voor comfortabele, automatische 
aansturing van de Tylö Fresh. Wordt compleet met transforma-
tor geleverd.   
Kan op elke afstand van de geurautomaat worden gemonteerd. 
Afmetingen 130 x 190 mm, diepte 27 mm.

Tylö Fresh Basic
(Art. 9090 8007)
Zoals Tylö Fresh hierboven, maar met transformator en eenvou-
dige on/off-regeling voor handmatige aansturing van de geu-
rintensiteit. Kan ook op de verlichting e.d. worden aangesloten. 
Bedoeld voor privégebruik.

Dennen-5 liter
(Art. 9002 2017)

Pepermunt-250
(Art. 9002 0030)

Pepermunt-250/24
(Art. 9002 0035)

Pepermunt-5 liter
(Art. 9002 2022)

Mint-250
(Art. 9002 0040)

Mint-250/24
(Art. 9002 0045)

Mint-5 liter
(Art. 9002 2027)

Geurconcentraat 
Met water verdunnen. Bedoeld voor de eerdere 
modellen Tylö geurautomaten Sauna Fresh en Steam 
Fresh. Plastic flesje 250 ml, dito in verpakking van 24 
stuks en in jerrycan van 5 liter.

Eucalyptus-250
(Art. 9002 0000)

Eucalyptus-250/24
(Art. 9002 0005)

Eucalyptus-5 liter
(Art. 9002 2007)

Citroen-250
(Art. 9002 0010)

Citroen-250/24
(Art. 9002 0015)

Citroen-5 liter 
(Art. 9002 2012)

Dennen-250
(Art. 9002 0020)

Dennen-250/24
(Art. 9002 0025)

Geuressences
Etherische oliën voegen een extra dimensie toe aan het sauna- of stoombad. Geniet van heerlijke geuren, gecombineerd met een welda-
dige warmte.



Handdoekendroger
Wit (Art. 9080 1035)

Zwart (Art. 9080 1040)
Onze nieuwe handdoekendrogers passen net als de andere producten van 

Tylö dankzij het fraaie design goed in de moderne badkamer. Vijf hangers op 
een elegante smalle zwart- of wit gelakte kolom.

Grootte: 1430 x 210 mm  (hxb). Afstand tot wand: 110 mm. Vermogen: 140 W

Geursteen
(Art. 9002 9048)
Geursteen om op de stenen in het stenenreservoir van de 
saunakachel te leggen. Met water en etherische oliën vullen 
voor een ontspannen aromasauna.

Scrubhandschoen
(Art. 9002 9044)
Scrubhandschoen met peelend effect voor in de sauna of 
onder de douche.

Scrubband
(Art. 9002 9042)
Zoals boven, maar speciaal aangepast om de rug soepel te 
kunnen scrubben.

Dompelemmer
(Art. 9002 9050)
Dompelemmer van 10 liter met automatisch bijvullen van 
water, voor een verkoelende afspoelbeurt na het saunabad. 

Overige accessoires

Geurkruik
(Art. 9002 9046)
Geurkruik om boven het stenenreservoir van de sauna-
kachel te hangen. Met water en etherische oliën vullen 
voor een ontspannen aromasauna.

Saunaborstelset
(Art. 9002 9040)
Set van twee borstels, inclusief rekje voor montage aan 
de saunawand.



Luchtrooster A 
(Art. 9017 1000)
Wordt aan de buitenkant van de in- en uitlaatluchtklep 
geplaatst. Grootte 10 x 22 cm (inbouwmaat 8 x 16 cm).

Luchtrooster B 
van hout 14 x 22 cm.
Espen (Art. 9018 1040)
Elzen (Art. 9018 1038)

Luchtrooster C 
Espen (Art. 9018 1032)
voor sauna's met een volume van meer dan 25 m3, klepope-
ning 300 cm2. Grootte 24,5 x 25,5 cm.

Luchtklep B
Wordt over de buitenluchtklep in de sauna geplaatst om de 
luchtstroom te regelen. Afmetingen 14 x 37,5 cm.
Espen (Art. 9018 1036)
Elzen (Art. 9018 1034)

Luchtklep C 
Espen (Art. 9018 1030)
voor sauna’s groter dan 25 m3, regelbare opening 0–300 cm2.. 
Afmetingen 24,5 x 45,5 cm.

Ventilatie
accessoires

Cleanse Kit 
(Art. 9090 3020)
Om kalkaanslag op doucheglas en geglazuurde tegels te 
verwijderen, moet u de titaanbal met veel water gebruiken. 
Impregneervloeistof om doucheglas en geglazuurde tegels 
tegen kalkaanslag te beschermen.

Tylö Impregnator 
(Art. 9090 3030)
Voor behoud en bescherming van glazen douchewanden en 
geglazuurde tegels. Op het oppervlak spuiten en met schoon 
water afspoelen.

Hygiënemiddel
(Art. 9002 9100)
Voor het effectief desinfecteren van de saunaruimte. Plastic 
jerrycan van 5 liter.

Textiel Badlaken
(Art. 9016 1024)
Badlaken met groot absorptievermogen van 500 g wit katoen. 
70 x 150 cm.

Handdoek
(Art. 9016 1026)
Handdoek met groot absorptievermogen van 500 g wit 
katoen. 
50 x 70 cm

Kimono
S/M (Art. 9016 1020)
L/XL (Art. 9016 1022)
Stijlvolle kimono met wijde mouwen van 330 g wit katoen. Een 
heerlijk kledingstuk om na het bad om u heen te wikkelen.

Textiel
Het volledig witte textiel van Tylö is een luxe serie, bestaande uit badlaken, handdoek en kimono-achtige badjas.

Hygiëne

Solvent 
(Art. 9090 3000)
Poeder voor het ontkalken van de watertank in de saunakachel 
Tylö Combi en de stoomgeneratoren van Tylö. Volledig reukloos 
en onschadelijk.

Solvent 50 
(Art. 9090 3007)
Dito in grootverpakking van 50 stuks.

Solvent Sulfamic 
(Art. 9090 3010)
Een zeer effectief ontkalkingsmiddel, uitsluitend voor professio-
neel gebruik in publieke badgelegenheden. Verpakking van 5 kg.

Saunaolie 
(Art. 9002 2050)
Impregneermiddel voor zitbanken en overige houten inrichting in 
de saunaruimte. Maakt het schoonmaken eenvoudiger en zorgt 
voor een waterafstotend oppervlak. Plastic fles 1 liter (voldoende 
voor ca. 6 m2).
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voor een waterafstotend oppervlak. Let op: de binnenwanden 

en het plafond mogen niet behandeld worden.

Als de sauna ramen of glaspartijen heeft, verdienen de 

onderlijsten tegen het glas extra aandacht. Hier ontstaat vaak 

condens dat het hout kan schaden. Zet de blootgestelde 

onderdelen in de bootlak of herhaal het impregneren met olie 

regelmatiger.

Zo houdt u uw sauna mooi en schoon.
Om optimaal van en in uw sauna te kunnen genieten, moet u deze af en toe onderhouden. Hieronder volgen enkele tips 

om de sauna met eenvoudige middelen schoon en mooi te houden. U verlengt er bovendien de levensduur van de sauna 

mee en geniet er meer van.

Oppervlaktebehandeling

Strijk enkele lagen bootlak op de drempel en de deurhandgreep 

en eventueel op de houten vloer, het voetrooster of de trap. Zo 

behoudt u de finish van het hout en krijgt u een fraai en vuilaf-

stotend oppervlak dat altijd mooi blijft. 

Saunabanken, rugleuningen en decoratieroosters aan beide 

kanten inoliën met Tylö-saunaolie. Deze geurvrije impregnering 

vereenvoudigt het schoonmaken en zorgt



goed om te weten

Als u de takken gaat gebruiken, moet u deze eerst 

laten ontdooien in lauw water, waarna u de takken 

op het stenenmagazijn van de houtkachel met water 

begiet. De berkentakken zijn nu weer als nieuw, 

geuren heerlijk en kunnen worden gebruikt om uw 

lichaam te masseren. Het gevoel in een ijskoude 

winter berkentakken te voorschijn te kunnen halen 

met de heerlijke geur van de zomer, is onovertrof-

fen.

Andere aangename geuren in de 
sauna

Hang bij voorkeur een bosje jeneverbestakken in 

de sauna. Dat ziet er decoratief uit en zorgt voor 

een heerlijke geur die lang blijft hangen. Enkele 

druppels Tylö-saunaolie in het water dat op de 

stenen wordt gegooid, zorgt voor een verfrissend 

en aangenaam gevoel in neus en luchtwegen. 

Tylö-saunaolie is een zuiver natuurproduct dat 

verkrijgbaar is in een aantal heerlijke geuren, zoals 

eucalyptus, pepermunt en lavendel.

Schoonmaken

Om lang van uw sauna te kunnen genieten moet deze goed 

schoon worden gehouden. Schrob de banken en de vloer. 

Gebruik gewone groene zeep. Dit is een mild en neutraal 

schoonmaakmiddel dat bovendien ouderwets lekker ruikt.

Thermometer en hygrometer

Om ervoor te zorgen dat de getoonde waarden correct zijn, 

moeten beiden op een zijwand ten opzichte van de saunakachel 

worden gemonteerd op 1500 mm van de vloer.

Houten emmer en lepel

De houten emmer van Tylö heeft een kunststof inzet die barsten 

na het gebruik voorkomt. Zet de emmer zo koel mogelijk, bij 

voorkeur op de vloer en nooit op de bovenste banken.

Om de emmer en lepel zo mooi mogelijk te houden, raden wij 

aan het hout af en toe te impregneren met Tylö-saunaolie.

Saunasteen

De saunastenen zijn van diabase of olivijn; twee steensoorten 

die bestand zijn tegen sterk verhitten en snel afkoelen. Het is 

van belang het stenenreservoir op de juiste manier te vullen. 

Volg de instructies in de bij uw Tylö-saunakachel bijgeleverde 

montagehandleiding nauwkeurig op.

Stenenreservoir controleren

Doe dit bij voorkeur een paar keer per jaar - vooral als u de 

sauna regelmatig gebruikt. Ga als volgt te werk: pak alle stenen 

uit het reservoir. Zuig kleine steentjes en gruis op met de stof-

zuiger en verwijder kalk van de bodem van het stenenreservoir. 

Leg alle hele stenen terug en vervang alle gebarsten stenen 

door nieuwe.

Berkentakken

De beste tijd om berkentakken te binden is het voorjaar als de 

bladeren wat groter zijn en er nog weinig of geen insecten zijn. 

Bind de takken tot een grote bos samen met een lengte van 

50–60 cm. Maak ook een oog in het uiteinde, zodat de takken 

aan de wand kunnen worden gehangen. Bewaar de takken 

droog in een donkere en koele ruimte. U kunt de takken ook in 

een plastic zak in de vriezer bewaren.



Lees meer over het bouwen van een sauna op
www.tylo.com

�
wordt de complete energiehoeveelheid herge-

bruikt. Het feit dat tijdens een sauna bij voorkeur 

koeler wordt gedoucht, draagt ook positief bij aan 

de energiebesparing.

Als u de sauna in een hoek tegen de buitenmuren 

plaatst, zorgt u automatisch voor extra isolatie en 

bespaart u ca. 500 kWh per jaar.

Energie besparen

De energiekosten voor een normaal saunabad 

inclusief opwarmen bedragen ca. SEK 4. Het is 

bovendien het vermelden waard dat alle door 

de saunakachel verbruikte energie het huis 

ten goede komt in de vorm van warmte als 

de thermostaatgeregelde radiatoren worden 

uitgeschakeld. Op die manier 

Saunakachel en installatie

Het vermogen van de saunakachel moet zijn afgestemd op het 

volume van de sauna. Als stelregel geldt ca. 1 kW per 1,3 m2 

ruimtevolume. Voor een sauna met grote glazen vlakken, bete-

gelde wandpartijen in de sauna of andere zware materialen is 

een hoger vermogen nodig. Ook de vorm van de sauna van uw 

voorkeur is bepalend voor de keuze van de saunakachel.

Denk eraan dat de elektrische installatie van overheidswege 

moet worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

Wanden en plafond

In een sauna zijn houten panelen de traditionele en beste keuze. 

Voorbeelden van hars- en noestvrije houtsoorten zijn elzen-, 

espen- en lindehout. Vuren en grenen zijn ook geschikt voor 

de sauna en zorgen voor een rustiek karakter door decoratieve 

noesten en de frisse geur van hars.

Achter de houten panelen in wanden en plafond moet een 

isolatie van ca. 5 cm steenwol zitten. Als de sauna tegen een 

koude buitenmuur wordt geplaatst, is het aan te raden een 

luchtspleet tussen de buitenmuur en sauna-isolatie aan te 

houden om het binnendringen van condens in de saunawand te 

voorkomen.

Steenmaterialen op bepaalde wanden in de sauna kunnen de-

coratief zijn, maar denk eraan dat zware en massieve materialen 

er langer over doen om op te warmen.

Het plank voor plank opbouwen van een sauna met houten regels, isolatie, deur, complete inrichting, lijsten enz. vraagt om flink 

wat timmermanskennis. Het alternatief waarbij u een prefab sauna’s kiest uit het brede aanbod van Tylö is een slimme oplos-

sing en qua kosten vergelijkbaar met een plaatsgebouwde sauna door een professional.

De benodigde tijd voor het bouwen van een prefab Tylö-sauna varieert uiteraard van model tot model, maar uitgebreide 

aanwijzingen en doordachte constructies maken de werkzaamheden eenvoudig. Tegelijkertijd krijgt u een sauna met de hand-

werkafwerking die kenmerkend is voor een kwaliteitsproduct dat jarenlang gebruikt moet worden.

Plaatsing van de sauna

Een sauna kan in principe overal worden geplaatst. De enige 

(veiligheids)eis is dat de plafondhoogte op de plaats van de 

saunakachel minimaal 1900 mm is.

Een douche in de buurt van de sauna is een groot voordeel, 

waardoor de badkamer zich vaak het best leent voor een sauna. 

Maar ook een deel van het terras, de zolder, de kelder of de 

kamer van uitwonende kinderen kan de ideale plaats zijn voor 

uw eigen thuis-wellness.

Plattegrond

Onze prefab sauna’s bieden tips voor de plaatsing van de 

banken in een sauna.

Plaatsing met hoogteverschillen zorgt voor een lagere tempe-

ratuur op de onderste banken, wat handig is als kinderen of 

andere gezinsleden de voorkeur geven aan een lagere tempera-

tuur.

De beste luchtcirculatie in een sauna krijgt u als de saunakachel 

en deur in dezelfde wand zitten.

Voor de saunakachel gelden aparte veiligheidsafstanden tot 

zijwanden en eventuele kachelbeveiligingen. Wat voor de 

verschillende saunakachelmodellen geldt, kunt u lezen in de 

bijgeleverde montagehandleiding.

Goed om te weten over het bouwen van een sauna, 
installatie en ventilatie.
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www.Tylo.com/productnaam

Plan uw eigen thuisspa online. Teken, fantaseer en 
droom even weg. Plaats onze producten en zie hoe het 
er in werkelijkheid uitziet. 

Nu kunt u op onze website interactief visualiseren. Hier 
kunt u producten keren en draaien en de voordelen van 
dichtbij zien. Een leuke manier om meer te leren.

Meer foto's staan op onze website. Bekijk de pro-
ducten vanuit verschillende hoeken, bekijk de mooie 
details en ervaar het geheel. 

Meer informatie over de producten staat op onze web-
site. Hier kunt u meer lezen over afmetingen, materialen 
en nog veel meer. Leer de producten beter kennen.

Kijk voor meer informatie op tylo.co.nl
De symbolen in de catalogus betekenen dat er meer informatie over de producten op onze website staat. 

Voer www.tylo.com/productnaam in als u meer wilt weten over een bepaald product. Dan wordt u direct 

naar het product gebracht. U kunt ook informatie over de producten downloaden via tylo.com/download

goed om te weten

Uitlaatluchtklep door wand. De 
klep wordt hoog, in de buurt van 
het plafond geplaatst.

Uitlaatluchtklep via trommel onder 
het plafond van de sauna. Het 
ventilatiekanaal wordt in een hoek 
tussen plafond en wand geplaatst, 
kan met houten panelen worden 
bekleed en moet hetzelfde opper-
vlak hebben als de uitlaatluchtklep.

Uitlaatluchtklep via loze 
ruimte boven het plafond 
van de sauna.

Ventilatie in de sauna

De beste (en eenvoudigste) ventilatie is na-

tuurlijke ventilatie, met een inlaatluchtopening 

door de wand onder de saunakachel en een 

uitlaatluchtopening in de wand diagonaal door 

de ruimte. In- en uitlaatluchtkleppen moeten 

altijd in dezelfde ruimte uitkomen. De principe-

tekeningen laten alternatieve oplossingen zien 

op basis van verschillende voorwaarden.

Deur

Een saunadeur moet altijd naar buiten toe ope-

nen en met een magneetsluiting, een zelfslui-

tend scharnier o.i.d. worden gesloten. Vergren-

delen van de deur moet onmogelijk zijn en de 

deur mag niet moeilijk te openen zijn. Om die 

reden verdient een professioneel vervaardigde 

deur, die specifiek is bedoeld voor de sauna, de 

voorkeur.

Inrichting

Banken, rugleuningen en decoratieroosters 

kunnen op verschillende manieren worden 

vormgegeven. Het timmerwerk, een duurzame 

constructie en de oppervlakteafwerking geven 

de saunaruimte zijn karakter. Als u verzekerd 

wilt zijn van een door-en-door goede kwaliteit, 

dan zijn de kant-en-klare inrichtingen van Tylö 

de beste keuze.

Vloer

Kies bij voorkeur dezelfde vloer in de sauna als 

in de ruimte ervoor. Een afvoer in de sauna kan 

handig zijn bij het schoonmaken, maar is niet 

noodzakelijk.
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