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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 Partnerów 
Handlowych Tylö-Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania 
nowych 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 wyżej 
wymienionej 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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Partner Handlowy Tylö – Koperfam

Tylö Combi 
z nowym panelem sterującym.

Skorzystaj z sauny parowej
w najlepszym stylu.

Możesz cieszyć się relaksującą kąpielą w saunie parowej Tylö 

wyposażonej w piec Tylö Combi. Piece Tylö Combi są teraz dostępne 

z nowoczesnym, eleganckim, dotykowym panelem sterującym z kolekcji 

„h”, umożliwiającym bardzo komfortową obsługę sauny. Panel sterujący 

może być zainstalowany wewnątrz sauny lub na zewnątrz.

Obudowa „thermosafe” pieców Tylö Combi w nowej wersji jest w kolorze 

czarnym (również element frontowy).

Combi Compact RC 4  (Nr art. 6230 5000)

Combi RC 6  (Nr art. 6230 5049)

Combi RC 8  (Nr art. 6230 5069)


