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Welness
Impression sauna en douche
De Tylö Impression is gebaseerd op een uniek systeem van profielen dat u maximale vrijheid van keuze biedt op minimale oppervlakte,
wat betreft vorm, buitenafwerking en meer. Afgebeeld ziet u de Tylö sauna ix210 met twee cabines, een voor sauna en een voor
douchen, in een ruimte van slechts 2125 x 1325mm (buitenmaten). De sauna wordt compleet geleverd met 2 houten saunabankjes met
genoeg zitruimte voor twee volwassenen en twee kinderen.
De gelakte aluminium profielen van het frame zijn onderdeel van het gepatenteerde ontwerp dat u maximale veelzijdigheid biedt binnen
het unieke Tylö systeem. Ze klikken eenvoudigweg aan elkaar, dus geen schroeven. De strakke lijnen van het design zijn een lust voor
het oog, en schoonhouden is eenvoudig.
Impression Cross Over + stoom biedt u een innovatieve mix aan badmogelijkheden. Een douchekolom en saunacabine zijn standaard
(ix210). U kunt ervoor kiezen de standaard douchekolom te vervangen door een stoom- douchekolom. Dit betekent dat u een stoombad
kunt nemen in de douchecabine. De saunakachel wordt apart aangeschaft zodat u kunt kiezen tussen een traditionele kachel of de Tylö
Combikachel, waarmee u ook kunt baden in de stoomsauna.

ix210
Een complete thuis-wellness die zeer geschikt is in een kleine ruimte
De Tylö sauna ix210 biedt een ingenieus compact design op 2,8 m2 (bxdxh 1325x2125x2100mm). U heeft namelijk een traditionele
sauna, een mildere stoomsauna, een verzorgend stoombad en een conventionele douche. Dus ook met een minimum aan ruimte kunt u
thuis genieten van het goede leven, in de vorm van een ontspannende en verkwikkende sauna of een heerlijk stoombad. Een revolutie in
saunadesign, compact genoeg om in uw badkamer te passen. Dus u hoeft niet naar de garage of de schuur!
Tylö ix210(s) combineert twee secties, respectievelijk voor douchen/stoombad en sauna/stoomsauna.
De buitenafwerking is verkrijgbaar in wit, zwart of wengé. Deuren en wandpanelen kunnen op verschillende
manieren worden gemonteerd, waardoor er vele mogelijkheden zijn.

IX210 wit

ix210 zwart

ix210 wengé

Kies een Compact 2/4 voor droge sauna of een Combi 4 RC als u ook van een stoomsauna wilt genieten.
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