
Tylö bastu i1915/c.

Ståtlig bastu för badrummet.

På en yta av 2,8 m2 har Tylö skapat en bastulösning som både kan inne-

hålla traditionell bastu och en mil dare ångbastu. En riktig hemma spa-

revolution som kan få plats i badrummet. I basturummet finns två träla-

var som utan vidare ger plats åt 4-5 vuxna.

Ramens lackerade aluminium profiler är mönsterskyddade och fungerar 

flexibelt i ett unikt system. Vid monteringen knäpps profilerna enkelt 

ihop utan skruvar. Den rena smarta designen är en fröjd både för ögat 

och vid rengöring. Det avtagbara jalusiet underlättar också vid ren-

göring . Tylö bastu i1915/c finns för order på artikelnummer 9607 4810.
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Exklusivt kombinationsinstument.
Tylö bastu i1915/c levereras med en exklusiv hy-

grometer/termometer med inbyggd LED-belys-

ning. Inte bara form och funktion i ett – utan även 

stämningsfull belysning.

Genomtänkt in i minsta detalj.

God formgivning och kvalitet.

Generös på insidan, men 
snål på utsidan.

Valet är ditt.

Lavarna är av en mörkare värmebehandlad ask 

med lång hållbarhet som tål bastuklimatet. Väg-

garna är klädda av vacker blond kvistfri asp av 

högsta kvalitet. 

Våra svenska formgivare har utmanat sig själva  

genom att designa en praktisk funktion kombinerat 

med en stil full relaxmiljö för den kräsne livsnjutaren. 

Men Tylö bastu i11915/c utmärker sig också genom 

sin sinnrika litenhet. Bastun har de sparsamma mått-

ten 1895 x 1495 mm, höjd 2100 mm.

Välj till Tylö bastuaggregat Combi 6 RC för en full-

fjädrad ångbastulösning – givetvis kan du även 

basta traditionell bastu med detta agg regat. Välj 

till Sport 6 för en enkel men funktionell lösning  för 

traditionellt bastubad.
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