
Piec do sauny Tylö Expression Combi

Model Moc
(kW)

Kubatura 
sauny
(m3)

Odpowiednie panel 
sterujący i skrzynka 

przekaźnikowa
Ciężar kamieni

(kg)
Wymiary [mm] 

(wys. x szer. x głęb.)

Expression Combi 
(nr art.  6200 1000)

10 10 – 18 h2 + RB45 
(w zestawie) 12 730 x 500 x 300

Wyraź swoje uczucia o kąpieli w saunie

Expression Combi wznosi piec do sauny na nowy poziom. Dzięki Expression Combi w saunie 
Tylö możesz skorzystać z relaksującej kąpieli saunowo-parowej. Ten piec do saun Tylö 
otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety pieców do sauny Tylö:
•	 podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozprowadzają ciepłe powietrze,
•	 pojemnik na esencje zapachowe,
•	 oraz podwójną obudowę.

Piec jest wyposażony w nowoczesny panel sterujący h2, który dla wygody użytkownika 
sterowany jest poprzez dotykowy pulpit. Możliwa instalacja panelu wewnątrz lub na zewnątrz 
sauny.

Piec Expression Combi jest wyposażony w system automatycznego uzupełniania wody 
w generatorze pary. Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym. 
Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnym stelażu.

Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. 
Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie ucztą dla oczu i ciała.

Partner Handlowy Tylö – Koperfam

Producent: T YLÖ AB | Halmstad, Szwecja | sauny, prysznice, łaźnie parowe, kabiny infrared | www.tylo.com

Generalny przedstawiciel T YLÖ w Polsce: Koper fam Sp. z o.o. | ul . Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo | tel . +48 22 494 34 06 | info@koper fam.pl | www.koper fam.pl

Firma Tylö nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Tylö i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych, technicznych,materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń 
bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach 
technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u PartnerówHandlowych Tylö-
Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w 
wyniku wprowadzanianowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią 
zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżejwymienionej Ustawy. 
Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie 
gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
błędy w druku.
© Copyright Tylö, Koperfam Sp. z o.o. 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce. Wer. 05072012. 
Tłumaczenie: Koperfam Sp. z o.o., www.koperfam.pl

dla zmysłów


