Piec do sauny Tylö Sense Sport

Uwolnij swoje zmysły
Sense Sport to całkowicie nowy piec do sauny, łączący w sobie prosty, elegancki design z niezawodną funkcjonalnością
i jakością pieców do sauny marki Tylö. Szybkie i przyjemne ciepło oraz pełna kontrola temperatury uwolnią wszystkie Twoje
zmysły. Piec do sauny Sense Sport posiada zewnętrzną powłokę ochronną ze specjalnego materiału, który minimalizuje
ryzyko oparzenia. Sense Sport jest wyposażony w wyjmowany zbiornik na esencje zapachowe, dzięki czemu utrzymanie
urządzenia w czystości jest łatwiejsze. To wszystko w zupełnie nowej konstrukcji, pasującej do każdej sauny.
Pojemnik na kamienie w piecu mieści ok. 20 kg kamieni o wielkości 3-5 cm.
Piec do sauny Sense Sport zapewnia szybkie i bezpieczne ciepło w zupełnie nowym wymiarze
estetycznym urządzenia. Piece posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem,
jak również opatentowaną funkcję oszczędzania energii (system „zmiennej mocy”).
Piec Sense Sport wyposażony jest w zintegrowany panel sterujący (mechaniczny termostat
i timer) umieszczony z przodu pieca, w dolnej części obudowy.
Piece dostępne są o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej (ze stelażem
dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1060).

Model

Moc
[kW]

Kubatura
sauny
[m3]

Odpowiedni
panel sterujący

Ilość kamieni
[kg]

Sense Sport 6
(nr art. 6100 1018)

6,6

4–8

zintegrowany

20

559 x 431 x 337

Sense Sport 8
(nr art. 6100 1012)

8

6 – 12

zintegrowany

20

559 x 431 x 337

Wymiary [mm]
(wys. x szer. x głęb.)

dla zmysłów
Partner Handlowy Tylö – Koperfam

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 TylöKoperfam. 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.
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