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Infraroodcabines Tylö Prime

Warmte en comfort binnen handbereik.

Neem plaats in een van Tylö’s infraroodcabines en omarm de aangename warmte.   Gun uzelf wat tijd voor uzelf, luister naar muziek via de 
ingebouwde stereoapparatuur of lees een tijdschrift terwijl u zich ontspant en geniet van het moment.

Via de ingebouwde infraroodpanelen levert de infraroodcabine Prime van Tylö verkwikkende lange-golfwarmte. De infrarode warmte zorgt 
voor een aangenaam gevoel van ontspanning en is hetzelfde soort warmte dat de zon ons geeft. De infrarode warmte zelf wordt 
geproduceerd door de CarbonFlex™-verwarmingspanelen en hun enorme oppervlakte maakt dat de warmte gelijkmatig verspreid wordt en 
dat de oppervlaktetemperatuur van de verwarmingstoestellen comfortabel is voor de baders. De CarbonFlex™-verwarmingspanelen bevatten 
beproefde technologie die borg staat voor betrouwbaarheid en veiligheid.

De infraroodcabines zijn verkrijgbaar in zes verschillende modellen die geschikt zijn geschikt voor 1 tot 4 personen. Vier van de modellen 
hebben een ingang vooraan en twee modellen hebben een hoekingang. Dankzij de eenvoudige montageprocedure waarbij de muursecties 
vastgezet worden met de klik-in-sluiting is de infraroodcabine Prime van Tylö makkelijk in elkaar te zetten.

De infraroodcabine Prime van Tylö is uitgerust met kleurtherapie die eenvoudig te bedienen 
is via het bedieningspaneel. Kies de lichtkleur waarvoor u in de stemming bent of opteer voor 
draaiende kleuren voor extra ontspanning en sereniteit. Elke sauna is ook voorzien van mini-
spots die zijn ingewerkt in het plafond aan de binnenkant en op het plafondoverstek buiten.



Voorzieningen die 
het verschil maken.

•  CarbonFlex™-verwarmingspanelen. Verwarmings-

panelen met grote oppervlakte staan garant voor de 

afgifte van een zachte warmte die langs alle kanten ge-

lijkmatig  verspreid wordt (geen hete of koude plekken).             

Infraroodpanelen in bank, muur- en vloersecties.

•  Scandinavisch ontwerp. Een sober Scandinavisch        

ontwerp in combinatie met muursecties in Canadese den. 

Alle infraroodcabines hebben een laag witte buitenverf.

•  Makkelijk te monteren. Snelle montage zonder 

gereedschap. muursecties gemonteerd op een makkelijk 

aan te brengen voetstuk met daarop een makkelijk aan 

te brengen plafondpaneel. Wordt veilig aangesloten op 

een standaard huishoudelijk stopcontact.

•  Ruime keuze. De infraroodcabine Prime van Tylö is 

verkrijgbaar in 6 verschillende modellen, geschikt voor 

zowel kleine als grote ruimten. modellen met voor- en 

hoekingang.

De infraroodcabine Prime van Tylö wordt geleverd compleet met heel wat handige 
snufjes, zoals een geïntegreerd tijdschriftenrek (uitgezonderd de infraroodcabines 
Prime 910 en Prime 1313/c) en een drop-down AM/FM/CD/MP3 stereo-installatie. 
De foto links toont de keramische tegels die in de vloer verwarmd worden.

De infraroodcabine Prime van Tylö wordt geleverd compleet met muur- en 
plafondsecties met ingebouwde infraroodpanelen, deur in voorgespannen vei-
ligheidsglas, digitaal bedieningspaneel, AM/FM/CD/MP3 stereoapparatuur, hitte-
bestendige plafondluidsprekers, CarbonFlex™-infraroodpanelen in bank, muur- en 
plafondsecties, halogeenspots binnen en buiten, kleurlichttherapie en geïntegreerd 
tijdschriftenrek (uitgezonderd de infraroodcabines Prime 910 en Prime 1313/c).
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maak uw keuze qua ontwerp.
Hier ziet u onze complete, geprefabriceerde infraroodcabines, met afmetingen en binneninrichting. Buitenhoogte 1950 mm.
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