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dla zmysłów

Piec do sauny Tylö Sense Combi

Sense – uwolnij swoje zmysły
Sense Combi to całkowicie nowy piec do sauny, łączący w sobie prosty, elegancki design 
z niezawodną funkcjonalnością i jakością pieców marki Tylö. Szybkie i przyjemne ciepło pieca, 
precyzyjna kontrola temperatury oraz inteligentne funkcje „ECO” uwolnią wszystkie Twoje zmysły. 
Piece Sense Combi posiadają zewnętrzną powłokę ochronną ze specjalnego materiału, który 
minimalizuje ryzyko oparzenia. Piece Sense są wyposażone 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 w wersji „compact”.

Piec do sauny Sense Combi urozmaica Twoje przyjemności – w jednej saunie można korzystać 
z sauny suchej, mokrej lub parowej. Piec wyposażony jest w tryb stand-by oraz funkcję „zmiennej 
mocy”, dzięki czemu mamy pewność, że kąpiel w saunie jest energooszczędna. 
Piec dostarczany jest w komplecie z nowoczesnym i eleganckim panelem sterującym h2.

Piece dostępne są o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej 
(ze stelażem dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1061).

Model Moc
[kW]

Kubatura 
sauny
[m3]

Odpowiedni 
panel sterujący

Ilość kamieni
[kg]

Wymiary [mm] 
(wys. x szer. x głęb.)

Sense Combi 6 
(nr art. 6100 1016)

6,6 4 – 8 h2 (w zestawie) 20 559 x 431 x 337

Sense Combi 8 
(nr art. 6100 1010)

8 6 – 12 h2 (w zestawie) 20 559 x 431 x 337


