Produktkatalog

Harmony
basturum

BASTURUM FÖR BEK VÄMA

Platsbyggt kvalitetstänk
Tylös nya basturum Harmony är lösningen
för dig som vill basta snabbt och enkelt. Din
bastu levereras i prefabricerade byggelement
som enkelt monteras samman. Vi har förberett
för en enkel elinstallation och ventilationen
är klar. Slutresultatet är en snygg bastu utan
synliga beslag, spik och skarvar. Du planerar
och konfigurerar ditt eget Tylö Harmony basturum med vårt överskådliga on-line verktyg
eller hos din lokala Tylöåterförsäljare.

Mycket bastu
för pengarna,
Specialanpassad
standard
Det är enkelt att köpa bastu hos Tylö. Våra Harmony basturum anpassar du lätt utifrån dina egna önskemål om storlek
och placering. Du bestämmer själv vilket träslag du önskar
på väggar och inredning, liksom hur mycket glasyta du vill ha
på ditt basturum. Sen lägger du till det bastuaggregat som
passar dina behov och kompletterar med en manöverpanel.

Läs mer på Tylo.se

Så här köper du ditt
monteringsfärdiga
Harmony basturum

2.

Takfrisen är försedd med
inbyggda Downlights LED.

3.

SÄT T GRUNDEN

1.

Välj om du
vill ha takfris
eller inte

Välj storlek på ditt basturum
Harmony basturum finns
i flera olika storlekar från
1160 x 1160mm till
2435 x 2435mm.

Välj vilket utförande och planlösning du önskar
Samtliga modeller går att få i tre olika träslag:
Gran, asp eller thermo-asp. Den senare är en
värmebehandlad asp i lite mörkare färg
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Välj träslag på ytter- och innerpanel för din bastu

Gran

Corner

Square
Med glasparti sida

Corner
Med glasparti

Square

Square
Med glasparti
fram & sida

Square
Med glasfront

Square
Med glasparti fram
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Asp

Välj dörrtyp/glas

Thermo Asp

Välj mellan klarglas, bronstonat eller frostat*.

Square
Med glashörn

Frostat
Klarglas

Bronstonat

*Vissa utföranden på basturummet
påverkar möjligheterna att välja glas

SK APA TRIVSAMHETEN
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Välj design på bastulavarna

8.

Välj ryggstöd
Du kan välja ditt basturum med eller utan ryggstöd och med eller utan bakgrundsbelysning.

E68, asp Bredribbad inredning i asp.

ESR, asp Smalribbad inredning i asp.

ESR, al Smalribbad inredning i al.

E68 Pro, asp Bredribbad inredning i
asp med förstärkt konstruktion.
För större sällskap.

ESR Pro, asp Smalribbad inredning i
asp med förstärkt konstruktion.
För större sällskap.

ESR Pro, al Smalribbad inredning i
al med förstärkt konstruktion.
För större sällskap.
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Välj frontpanel för bastulavarna
Du kan välja med eller utan front för dina bastulavar.

Läs mer på Tylo.se

L ÄGG TILL TEKNIKEN
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Välj bastuaggregat och manöverpanel
Alla våra bastuaggregat och andra
produkter hittar du på tylo.se. Din lokala
tylöåterförsäljare kan också hjälpa dig.

Din bastu levereras
i platt paket
Allt du behöver
meddetsamma
Tylö Harmony prefabricerade basturum levereras hem till dig
i platta paket. Efter att du packat upp dina bastudelar är det
bara att sätta igång och montera. Du gör det utan specialverktyg och några särskilda kunskaper behövs inte. Och inga
extra turer till byggvaruhuset.

Läs mer på Tylo.se

GÖR DET SJÄLV PÅ RIKTIGT

Hemmafixarens dröm
I de flesta fall kan du montera din Harmony
på några timmar. De smarta prefabricerade
modulerna sätts samman utan några synliga
skarvar och beslag. Eftersom vi har förberett
för en enkel elinstallation och ventilationen är
klar, minimeras ditt jobb vid installationen och
du vet redan från början att allting blir rätt.

Läs mer på Tylo.se
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