Tylö Sense

– uwolnij swoje zmysły
Tylö Sense to całkowicie nowa kolekcja pieców do sauny, łącząca w sobie prosty, elegancki design
z niezawodną funkcjonalnością i jakością pieców marki Tylö. Szybkie i przyjemne ciepło, precyzyjna
kontrola temperatury oraz inteligentne funkcje „ECO”, uwolnią wszystkie Twoje zmysły. Wszystkie
piece z kolekcji Sense 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
o wielkości 3-5 cm.

Nastrój dobrej kąpieli w saunie dzięki funkcjom ECO firmy Tylö
Inteligentne ECO-funkcje firmy Tylö sprawiają, że kąpiel saunowa jest bardziej efektywna
pod względem energetycznym. Tryb Tylö stand-by*, umożliwia obniżenie temperatury w saunie
o 20°C, a następnie szybki powrót do zaprogramowanego poziomu, po ponownej aktywacji pieca.
Opatentowana przez firmę Tylö funkcja „zmiennej mocy” oszczędza również energię poprzez
automatyczne przejście w tryb energooszczędny po osiągnięciu zadanej temperatury.
ECO-funkcje pozwalają cieszyć się sauną z czystym sumieniem - zarówno pod względem
wysokości rachunku za prąd, jak i ekologii.
*Dostępny w piecach Sense Combi.

Sense Combi
Wielofunkcyjny piec do sauny Sense Combi zwiększa różnorodność i przyjemność
korzystania z kąpieli saunowej. Można korzystać z sauny suchej, mokrej lub parowej.
Piec jest wyposażony w tryb stand-by oraz funkcję „zmiennej mocy”. Zapewniają
one energooszczędną pracę pieca. Piec wyposażony jest w nowoczesny i elegancki
panel sterujący h2. Piece dostępne o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub
podłogowej (ze stelażem dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1060).
Sense Combi 6 kW (nr art. 6100 1016)
Sense Combi 8 kW (nr art. 6100 1010)
Stelaż do pieców Sense (nr art. 9000 1060)

Sense Plus
Sense Plus oprócz bezpiecznego i szybkiego ciepła oferuje zupełnie nowy
design. Piec posiada zabezpieczenie przeciw przegrzaniu oraz opatentowaną
funkcję oszczędzania energii – funkcję ”zmiennej mocy”. Piece dostępne o mocy
6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej (ze stelażem dostępnym
w opcji; stelaż nr art. 9000 1060). Piece Sense Plus zostały zaprojektowane
do instalacji z zewnętrznym panelem sterującym. Użytkownik może wybrać
panel spośród następujących modeli: CC50, EC50 lub h1.
Sense Plus 6 kW (nr art. 6100 1017)
Sense Plus 8 kW (nr art. 6100 1011)
Stelaż do pieców Sense (nr art. 9000 1060)

Sense Sport
Sense Sport zapewni komfortowe i precyzyjne ciepło podczas kąpieli w saunie,
gwarantując niezawodność przez wiele lat. Piec posiada opatentowaną funkcję
oszczędzania energii – funkcję „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 o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej
(ze stelażem dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1060).
Sense Sport 6 kW (nr art. 6100 1018)
Sense Sport 8 kW (nr art. 6100 1012)
Stelaż do pieców Sense (nr art. 9000 1060)

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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