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   2023 
Sauna  

 
 

 
 
Tylö Harmony  
 
Konut kullanımı için mükemmel bir sauna çözümüdür. Paket halinde teslimatı ve kolay montaj imkânı maliyetlerin 
minimumda tutulmasına yardımcı olur. Panellerin yatay veya dikey döşenmiş olmak üzere iki sürümü vardır. Her 
ikisi de Ladin, Aspen, Termo Aspen veya Hemlock panellerden yapılmaktadır. Harmony sauna kabinlerinin 
duvarları, hızlı ısınma süresi ve mükemmel ısı tutma özelliklerine sahip, üstün enerji tasarrufu sağlayan yalıtım 
malzemeleri kullanılarak yapılır. 
 

Harmony is a perfect sauna solution for residential use. The flat pack delivery and easy assembly helps keeping 
costs at a minimum. Harmony comes in two versions, Harmony Horizontal and Harmony Vertical, where the 
panelling is laid horizontally or vertically. They are both available in spruce, aspen, thermo aspen or hemlock, and 
may be applied to any of the floor plans on offer. The Harmony walls are constructed using insulation with 
characteristics and insulating properties to ensure fast heat up times, excellent heat retention and superior energy 
saving properties. All designs are available in most of the room layouts on offer. 
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Sauna  

 
 

 
 
Infra Panel 
 
IR panellerin daha derin nüfuz eden ısısı ve kızılötesi saunanın çok yönlülüğünün ve verimliliğinin tadını çıkarın. Yeni 
verimli IR paneller cilde yumuşak bir dokunuş sağlayan ahşap ve kumaş ile kaplıdır. Infra paneller klasik bir sauna 
sobasıyla aynı alanda kullanılabilir. Sauna odasına infra panelleri sauna sobası ile veya tek başına kurabilirsiniz. 
 

Enjoy the deeper penetrating heat of the IR panels and enjoy the versatility and efficiency of Infrared sauna. The new 
efficient IR panels are covered by Hemlock wood and fabric, providing a soft touch to the skin. Install as separate 
panels in an existing traditional sauna room or as a complete set in a separate infrared sauna room. 
 
Kombinasyon şekli System combination 
Sadece Infra panel  Infra panel + sauna sobası Infra panels only Infra panel + sauna heater 
    

Infra panel* + 
RB Commercial Lite + 
Elite kontrol panel 

Infra panel* + 
Elit Sense sauna sobası 

Infra panel* +  
RB Commercial Lite + 
Elite control panel 

Infra panel* + 
Elite Sense sauna heater 

 

*toplam infra panel gücü 2200 W geçemez *max total power of infra panels 2200 W 
 
 

 
  C Infra panel   Fiyatı / Price € 

  Impression Twin    

 T9001 1295 IR Panel 150 150 W 980x360 mm 690,00 € 

 T9001 1298 IR Panel 300 300 W 980x680 mm 738,00 € 

 T9001 1295Y IR Panel 100 100 W 1050x265 mm 295,00 € 

 T9001 1299Y IR Panel 200 200 W 1050x530 mm 310,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Sauna  

 
 

 
 
Sauna sobaları / Sauna heaters 
 
Tylö sauna kabinlerinde kullanacağınız sobalar sürekli ve uzun süre kullanım için en yüksek standartlarda 
üretilmektedir. Sauna sobalarının tasarımı mükemmel ısıtma performansı ve maksimum verim sağlar. 25 dakika gibi 
kısa bir sürede saunanızı kullanıma hazır hale getirir. 
 
Geleneksel sauna, soft sauna ve buhar banyosu olmak üzere üç temel banyo formlarından biri mutlaka sizin için 
uygun olacaktır. Bütün sauna çeşitlerini Tylö cihazları ile en iyi şartlarda sağlayabilirsiniz. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sauna formları / Different bathing forms 

75 – 90ºC 60 – 75ºC 35 – 50ºC 

   
Geleneksel sauna 
Traditional sauna Soft sauna Buhar banyosu 

Steam bath 

   

5 – 30 % Nem / Humidity 40 – 65 %  Nem / Humidity 100 %   Nem / Humidity 

Sense Sport 
Sense Elite 

Sense Commercial 

Sense Combi Elite 
Sense Commercial + Steam Commercial 

Steam Home 
Steam Commercial 
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Sauna 

 

Tylö Home 

C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

Geleneksel sauna sobaları 
 

Traditional sauna heaters 

Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir. 
All prices of heaters included stones and control panels 

T6220 2020 Sense Sport 2/4  4,5 kW 885,00 € 
 

Kompakt elektrikli sauna ısıtıcı, küçük ölçekli sauna 
odalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrol paneli 
sobanın üzerindedir. 
 

Compact electric sauna heater has been designed to suit 
small scale sauna rooms. Integrated control panel for easy 
setting 

Sense Sport 
 

Sense Sport sauna sobası, iki farklı güçte imal 
edilmektedir. Kontrol paneli sobanın üzerinde alt ön kısıma 
yerleştirilmiştir. 
 

Sense Sport electric sauna heater is available in versions 
with two different power outputs and may be placed on the 
floor or on the wall. The control panel is built into the heater 
and located at its base. 
 

T6100 1018 Sense Sport 6  6,6 kW 1.010,00 € 

T6100 1012 Sense Sport 8    8,0 kW 1.070,00 € 

Sense Pure 
 

Pure, ısıyı hızlı ve verimli bir şekilde verir. Kullanım 
kolaylığı için dijital ve dokunmatik Pure kontrol paneli ile 
donatılmıştır. Kapı kontağı bağlantısı vardır. 
 

Pure delivers heat fast and efficiently. It is standard 
equipped with digital touch control panel Pure for ease of 
use and convenience. Door contact is required for delayed 
start. 
 

T6100 1344 Sense Pure 6   6,6 kW 1.530,00 € 

T6100 1162 Sense Pure 8   8,0 kW 1.560,00 € 

T6100 1164 Sense Pure 10      10,5 kW 1.670,00 € 

Sense Elite 
 

Sense sauna ısıtıcıları serisinin en yenisidir. Bir dizi akıllı 
ve patentli özellik ile donatılmıştır. Maksimum avantaj ve 
konfor için WiFi bağlantılı Elite kontrol paneli ile birliktedir. 
 

The newest to the Sense range of sauna heaters. It is fitted 
with a few smart and patented features. Elite control panel 
with Wifi connectivity for maximum advantage and comfort 
is included. 
 

T6100 1338 Sense Elite 6   6,6 kW 2.200,00 € 

T6100 1482 Sense Elite 8   8,0 kW 2.340,00 € 

T6100 1484 Sense Elite 10    10,0 kW 2.470,00 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded 

Output Sauna hacmi / volume Taş / Stone h* a** 
4,5 kW 1,2 – 5 m³ 7 kg 1900 mm 50 mm 
6,6 kW 4 – 8 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 
8,0 kW 6 – 12 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 

10,5 kW 10 – 18 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height   
a**: minimum yan duvara mesafe /  minimum distance from side wall 
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Sauna  

 
 

. 
 
Tylö Home   
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

  
Tylarium - Soft sauna sobaları 
 

Tylarium - Soft sauna heaters 
 

  Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir. 
All prices of heaters included stones and control panels  

    

 T6220 2060 Sense Sport Combi 4    4,5 kW 1.505,00 € 

 

 

 

Küçük ebatlı yerlerde hem sauna hem de buhar bileşimi 
ile soft sauna keyfi. Yeni Sense Sport Combi 4 Isıtıcı, 
kolay kurulum sağlayan üzerinden kontrol panellidir. 
 

Enjoy both sauna and real steam functionality for added 
comfort and flexible sauna experiences in a small size. 
New Sense Sport Combi 4 Heater combines all the 
convenience as integrated control panel for easy setting. 

 

  
 

 

 

 

Sense Combi Elite  
 

En büyük sauna keyfi için alternatif, kuru sauna, nemli 
sauna, soft sauna. Sense Combi Elite sauna ısıtıcısı 
verimli, akıllı ve kullanımı kolay kontrol paneli ile birliktedir. 
Saunayı wifi ile uzaktan programlayabilir, açabilir veya 
kapatabilirsiniz. 
 

The given alternative for the utmost sauna pleasures. Dry 
sauna, wet sauna, rich and warm steam. Sense Combi 
Elite sauna heater delivers, while being efficient, smart 
and easy to use. With its Wifi control panel, you may from 
remote program it or turn it on or off. 
 

 

 T6100 1350 Sense Combi Elite 6       6,6 kW 3.220,00 € 
 T6100 1352 Sense Combi Elite 8       8,0 kW 3.320,00 € 
 T6100 1354 Sense Combi Elite 10    10,5 kW 3.460,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded 
 

 
 Output Sauna hacmi / volume Taş / Stone h* a** 
 4,5 kW 1,2 – 5 m³ 7 kg 1900 mm 50 mm 
 6,6 kW 4 – 8 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 
 8,0 kW 6 – 12 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 
 10,5 kW 10 – 18 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 

 

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height   
a**: minimum yan duvara mesafe /  minimum distance from side wall 
 
. 
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Tylö Commercial  
 
Sense Commercial sauna sobaları oteller, kulüpler, yüzme havuzları, spor salonları ve benzeri ticari işletmelerde 
kullanılmak üzere verimli ve akıllı özellikler ile donatılmıştır. Profesyonelce yönetilen bu gibi ortamlarda, güvenilirlik 
ve düşük enerji tüketimi öncelikleri belirlerken, aynı zamanda yoğun kullanım ile de tasarım ve materyallerin 
önemini ortaya koyar. 
Stand-by modu kullanım sıklığına göre otomatik olarak sobanın çıkış gücünü ayarlamaktadır. Wifi bazlı Elite panel 
ile birlikte kullanıldığında saunalar tek merkez üzerinden PC veya mobil cihazlar ile kontrol edilebilir.  
 

Professionally managed environments like saunas in hotels, clubs, swimming baths and sporting facilities prioritize 
reliability and low energy consumption. Thanks to a tried-and-tested construction, intelligently conceived functions 
and top-quality materials, our Sense Commercial heaters are more than a match for tough use and demanding 
conditions. The Sense Commercial heaters are equipped with features for smart, efficient and practical use in 
commercial situations. 
Stand-B mode: Senses user frequency and automatically adjusts power output accordingly. 
Wifi-based control panel ‘ELITE’: Control multiple sauna or steam rooms from a single point of access, such as a 
front desk, or mobile device 
 
 
Tylarium – Soft Sauna 
 
Commercial buhar jeneratörü, Commercial sauna sobası, buhar dağıtıcısı ve Elite kontrol paneli ile birleşiminden 
meydana gelen Tylö Tylarium umumi ve ticari mekanlarda Soft Sauna deneyimine imkân sağlamaktadır. 
Soft (Tylarium) sauna, ısı ve nemin kontrol altında olduğu, geleneksel saunanın yenilikçi ve modern halidir. 
Daha düşük sıcaklık ve daha nemli ortamda - Soft Sauna (Tylarium) - her zaman kullanıcılara daha keyifli 
deneyimler sağlar. Ayrıca buhara esans eklemek sauna keyfini arttırmakta etkili olur. 
 

Combining of steam commercial generator, Sense commercial sauna heater with steam distributor and Elite control 
panel makes a Soft Sauna experience possible in public and commercial spaces as well. Representing a new way 
of enjoying heat and humidity, Soft sauna is a modern take on the traditional sauna. 
 

Tylarium – Soft sauna  commercial 
   

Sense Commercial sauna sobası 
+ buhar distribütörü 

Steam Commercial  
buhar jeneratörü 

Elite kontrol paneli  
+ Tylarium kit 
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Sauna  

 
 

 
 
Tylö Commercial 
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

  
Geleneksel sauna sobaları 
 

Traditional sauna heaters 
 

  Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir. 
All prices of heaters included stones and control panels  

    

 

 

Sense Commercial 
 

Ticari veya umumi saunalar için uygun bir elektrikli sauna 
sobasıdır. Eski jenerasyon sauna sobaları ile uyum olup, eski 
nesil kontrol panelleri veya yeni dijital Elite kontrol panelleri ile 
çalışır. 
 

A suitable electric sauna heater for commercial or public 
saunas. An excellent choice as replacement for outdated 
installations as it may be combined with electronic or 
mechanical control units. Works with older generations of 
control panels as well as with the new digital generation 
control panels Elite. 
 

 

 T6100 1334P Sense Commercial 6 PURE    6,6 kW 2.190,00 € 

 T6100 1027P Sense Commercial 8 PURE    8,0 kW 2.270,00 € 

    

 T6100 1334E Sense Commercial 6 ELITE    6,6 kW 2.520,00 € 

 T6100 1027E Sense Commercial 8 ELITE    8,0 kW 2.600,00 € 

    

 T6100 1090P Sense Commercial 10 PURE    10,7 kW 3.030,00 € 

 T6100 1092P Sense Commercial 16 PURE    16,0 kW 3.860,00 € 

 T6100 1094P Sense Commercial 20 PURE    20,0 kW 3.960,00 € 

    

 T6100 1090E Sense Commercial 10 ELITE    10,7 kW 3.355,00 € 

 T6100 1092E Sense Commercial 16 ELITE    16,0 kW 4.185,00 € 

 T6100 1094E Sense Commercial 20 ELITE    20,0 kW 4.285,00 € 

    

 

 

Tylarium – Soft sauna (Umumi kullanım) 
Tylarium sistem fiyatına Sense Commercial sauna sobası, 
taşı, Steam Commercial buhar jeneratörü, buhar distribütörü, 
Elite kontrol paneli ve Elite kit dahildir. 
 
 

Tylarium – for professional use 
Tylarium system consists of Sense Commercial sauna stove, 
stone, Steam Commercial steam generator, steam distributor, 
Elite control panel and Elite kit. 
 

 

 T6100 1090Ty Tylarium Commercial 10       10 + 9 kW 7.940,00 € 

 T6100 1092Ty Tylarium Commercial 16       16 + 9 kW 8.770,00 € 

 T6100 1094Ty Tylarium Commercial 20     20 + 12 kW 9.480,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 Output Sauna hacmi / volume Taş / Stone h* a** 
 6,6 kW 4 - 8 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 
 8,0 kW 6 – 12 m³ 20 kg 1900 mm 110 mm 
 10,7 kW 10 – 18 m³ 25 kg 2100 mm 150 mm 
 16,0 kW 15 – 35 m³ 25 kg 2100 mm 150 mm 
 20,0 kW 22 – 43 m³ 25 kg 2100 mm 150 mm 

 

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height   
a**: minimum yan duvara mesafe /  minimum distance from side wall 
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Tylö Aksesuarlar / Accessories 

C  Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

T9002 9263 

Buhar distribütörü  
Tylö buhar dağıtıcı umumi soft (Tylarium) saunalardaki 
buhar dağıtımını sağlar. Sauna ısıtıcısı Sense Commercial 
10/16/20 kW için özel olarak tasarlanmıştır. 
 

Steam distributor  
The Tylö Steam Distributor Commercial improves the 
distribution of steam in your soft (Tylarium) sauna room. 
Specially designed for the sauna heater Sense 
Commercial 10/16/20 kW. 

810,00 € 

 

Soba Taşı 
Vokanik sauna taşları - dayanıklı ve mükemmel ısı 
radyasyonu sağlayan en kaliteli, taşlarıdır. Taşları 
elemanların etrafına gevşek bir şekilde yerleştirin. Bu, 
sauna ısıtma süresini iyileştirecek ve eleman ömrünü 
uzatacaktır. 
 

Sauna stones 
Vulcanite sauna stones - top quality, approved Finnish 
sauna stones that are durable and provide excellent heat 
radiation. Locate the stones loosely around the elements. 
This will improve the sauna heating time and prolong 
element life. 

T9014 1016 Soba taşı / Sauna stone  20 kg 20,00 € 

T9000 1060 Soba ayağı Sense / Legs for Sense 147,00 € 
T9000 1061 Soba ayağı Sense Combi / Leg for Sense Combi 184,00 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 

108



   2023 
Sauna  

 
 

 
 
Tylö Kontrol panelleri / Control panels 
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

 

T7200 1430 

PURE 
 

Pure termostat kontrol paneli ile saunanızı veya buhar 
odanızı ayarlayın ve izleyin. İnce siyah kontrol yanar ve 
sadece birkaç dokunuşla aydınlatmayı, sıcaklığı ve sauna 
süresini kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Alanın içine 
veya dışına yerleştirilebilir. 85 x 127 x 12 mm 
 

Set and monitor your sauna or steam room with the Pure 
thermostat control panel. The thin black control lights up 
and lets you set the lighting, temperature and sauna time 
easily with only a few touches. May be placed inside or 
outside the space. 85 x 127 x 12 mm 

335,00 € 

 
 

T7200 5040 

ELITE Cloud 
 

Saunalar veya buhar odaları için geniş kapsamlı kontrol 
Elite paneli, dahili işlemcisi ve işletim sistemi sayesinde 
gelişmiş özelliklerle doludur. Son derece kişiselleştirilmiş 
ayarlara ek olarak, Elite kontrol panelin kişisel taleplerinize 
göre set edilebilme imkanı vardır. 85 x 127 x 12 mm 
 

The multi-disciplinary control panel from TylöHelo for 
saunas or steam rooms is packed with advanced features, 
thanks to its internal processor and operating system. In 
addition to highly personalized settings, the Elite can be 
individually programmed according to your own schedule. 
Add features such as auxiliary fans, fragrance pumps or 
lights – the Elite control panel handles it all with clear and 
concise precision. The 4.5-inch touch screen delivers real-
time status on every aspect of your sauna and steam 
bath. It includes energy saving functions and local WiFi 
app-connectivity. 85 x 127 x 12 mm 

660,00 € 

 
T7101 6000 ELITE Tylarium kit 335,00 € 

    
 

T9000 1056 ELITE Kasa (Ankastre montaj için) 
Recessed casing for ELITE 58,00 € 

    

 

T7101 6014 

Commercial Lite röle paneli  
Elite veya Pure kontrol panelleri ve 10 kW'a kadar sauna 
ısıtıcıları ile sorunsuz çalışma için geliştirilmiştir. Tylarium 
işlevi için Steam Home ile uyumludur. Ayrıca Elite kontrol 
panelleri ile kontrol edilen IR panelleri ile uyumludur.  
Boyut (mm): GxUxY 101 x 482 x 293 
 

Commercial Lite relay box 
Developed for seamless operation with control panels 
Elite or Pure and sauna heaters up to 10 kW. Compatible 
with Steam Home for Tylarium function. Also compatible 
with IR panels controlled by Elite control panels.  
Size (mm): W101xL482xH293. 

965,00 € 

 

T7101 6012 

Commercial röle paneli  
Elite veya Pure kontrol panelleri ve 20 kW'a kadar sauna 
ısıtıcıları ile sorunsuz çalışma için geliştirilmiştir. Sense 
Commercial sauna ısıtıcılarımızla uyumludur ve eski SD / 
SDK elektrikli sauna ısıtıcılarının yükseltilmesini sağlar.  
Boyut (mm): GxUxY  101 x 482 x 293. 
 

Commercial relay box 
Developed for seamless operation with control panels 
Elite or Pure and sauna heaters up to 20 kW. Compatible 
with our Sense Commercial and Expression sauna 
heaters and enables upgrading of older SD/SDK electric 
sauna heaters. Size (mm): W101xL482xH293. 

1.380,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Sauna 

Tylö Sauna kapıları / Sauna doors 

C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

Tylö DGB Pine 
 

DGB ekonomik fiyatlı, sade ve kaliteli sauna kapısı 
serisidir. Kapı kasası çam ağacındandır. Kapı camı 8 mm 
kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. 
Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. 
Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası 
uzun ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır. 

DGB Sauna door provides excellent value for money. 
Robust sauna doors in tempered 8 mm bronze tinted glass. 
The finger-jointed standard frame (92 mm) is made in Pine. 
Comes with an ergonomic handle made of Aspen. The 
door closure is magnetic and weather stripping is made of 
long lasting and durable silicone. 

T9103 1500 DGB 7x19  - 1890 x 690 x 92 mm 714,00 € 
T9103 1540 DGB 7x21  - 2090 x 690 x 92 mm 738,00 € 
T9103 1550 DGB 8x21  - 2090 x 790 x 92 mm 762,00 € 
T9103 1924 DGB 9x21  - 2090 x 890 x 92 mm 1.071,00 € 

Tylö DGL Aspen 
 

DGL kaliteli ve seçkin sauna kapılarından oluşan bir seridir. 
Kapı kasası Aspen ağacındandır. Kapı camı 8 mm 
kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. 
Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. 
Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası 
ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır. 

An exclusive no-threshold sauna door leaf of tempered 8 
mm bronze tinted glass. The finger-jointed standard (92 
mm) is made in Aspen. Comes with an ergonomic handle
made of Aspen. The frame has a magnetic strip closure,
and the door has and weather stripping is made of long
lasting and durable silicone.

T9103 1700 DGL 7x19 Aspen - 1890 x 690 x 92 mm 860,00 € 
T9103 1740 DGL 7x21 Aspen - 2090 x 690 x 92 mm 1.077,00 € 
T9103 1750 DGL 8x21 Aspen - 2090 x 790 x 92 mm 1.113,00 € 
T9103 1908 DGL 9x21 Aspen - 2090 x 890 x 92 mm 1.380,00 € 

T9103 2062 ALULINE  Aspen – 2100 x 778 x 92 mm 2.520,00 € 

T9030 1030 Otomatik kapı kapatıcısı 
Automatic door closer 298,00 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Aksesuarlar / Accessories   
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

 

T9004 0206B 

Ahşap Sauna kovası 5 lt 
Komple çam ağacından mamul, iç ve dış şeffaf sızd   
ile kaplanmıştır, yaklaşık Ø25x20 cm 
 

Wood Sauna bucket 5 l 
Solid larch wood, inside and outside clear 
coating/ sealing, approx. Ø25x20 cm 

65,00 € 

  
Plastik iç kılıf (ahşap sauna kovası için) 
 

Plastic insert (for wood sauna bucket) 
5,50 € 

 
T9004 3001B 

Ahşap sauna kepçesi 
40 cm uzunluğunda, deri asma bağı 
 

Wood Sauna ladle 
40 cm long, softwood with leather lace 

17,00 € 

 

T9015 2873CP 

Metal Sauna kovası 5 lt 
Alüminyum gövde üzeri altın rengi kaplama, 
boydan boya ahşap tutma kolu, Ø23,5x16 cm 
 

Metal Sauna bucket 5 l 
Bucket made aluminium with loop wooden 
handle, gold colour, Ø23,5 x16 cm 

65,00 € 

 

 

Tylö Brilliant Black Sauna Set 390,00 € 
 T90152400 

T90152410 
T90152420 
T90152430 
T90152440 

Kova – Bucket 
Kepçe – Ladle 
Higrometre – Hygrometer 
Termometre – Thermometer 
Kum saati – Hourglass 

 

 

   

 

T9005 2205B 

Kova Duş 
29 litre, kambala ağacından kova,  iç ve dış 
şeffaf, sağlığa uygun lak ile kaplanmıştır. İç 
mekan kullanımı içindir. Paslanmaz çelik askı 
kolları, flatörü ve çekme ipi ile birliktedir. 
 

Shower bucket       
Big 29 litres kambala bucket with 3 stainless steel 
hoops, approx. Ø42cm x31 cm high, for indoor 
purposes; bucket Clear coated all over (not UV 
resistant) Stainless steel support, float valve and 
pull rope included. 

560,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Sauna 

 

Aksesuarlar / Accessories 

C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

T9001 1420 

Tylö E90 Sauna lambası 
LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP54, 
3000°K ışık rengi, LED sürücüsü hariçtir 

Tylö E90 Sauna light  
LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP class 54, 
warm-white glow, LED driver excluded. 

146,00 € 

Tylö E28 Sauna lambası 
Şık ahşap abajurlu LED şerit lambadır. Işık rengi 
3000ºK. 12VD, CED sürücüsünü hariçtir. IP54. 
 

Tylö E28 Sauna light 
LED strip with stylish wooden lampshade, IP class 
54, warm-white glow, 12VDC, LED driver 
excluded 

T9001 1404 E28 - 350     0,8W (65x28x350 mm) 176,00 € 
T9001 1402 E28 - 700     2,4W (65x28x700 mm) 225,00 € 
T9001 1400 E28 – 1070  4,1W (65x28x1070 mm) 244,00 € 

MWAPV0812 LED Sürücü / LED Driver  8 W -12 VDC 18,00 € 
MWAPV1212 LED Sürücü / LED Driver 12 W -12 VDC 19,00 € 

TF 947210 
TF Termometre / Higrometre 
 

TF Thermometer / Hygrometer 72,00 € 

TF 921010 
TF Kum saati 
 

TF Hourglass 48,00 € 

T9008 1014 

Sauna yastığı 
Aspen ağacından yapılmıştır. 375x270x80 mm. 
 

Sauna headrest 
Made of Aspen wood slats. 375x270x80 mm. 

146,00 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Aksesuarlar / Accessories 
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 
 

T9017 1000 

Plastik menfez A 
Sauna dışı için, 10x22 cm ölçüsünde. 
 

Ventilation grille A 
Located on the outside of air vent .Size 10 x 22 cm. 

20,00 € 

 

T9018 1040 

Ahşap menfez B 
Aspen ağacından yapılmış, 14 x 22 cm ölçüsünde. 
 

Ventilation grille B 
Made of Aspen wood .Size 14 x 22 cm 

47,00 € 

 

T9018 1032 

Ahşap menfez C 
25 m³ den büyük saunalar için, Aspen ağacından 
yapılmış, 24,5 x 25,5 cm ölçüsündedir. 
 

Ventilation grille C 
Made of Aspen wood, for saunas over 25 m³.Size 
24,5 x 25,5 cm 

64,00 € 

 

T9018 1036 

Ahşap sürgülü menfez B 
Sauna içinde hava çıkışını ayarlamak için, Aspen 
ağacından, 14 x 37,5 cm ölçüsündedir. 
 

Ventilation hatch B 
Fits over the air outlet inside the sauna to regulate 
air flow. Made of Aspen. Size 14 x 37,5 cm. 

64,00 € 

 

T9018 1030 

Ahşap sürgülü menfez C 
25 m³ den büyük saunalar için, Aspen ağacından, 
24,5 x 45,5 cm ölçüsündedir. 
 

Ventilation hatch C 
Made of Aspen wood, for saunas over 25 m³.Size 
24,5 x 45,5 cm. 

80,00 € 

 
   

 

 

Sauna – Buhar Esansı 
Yüksek kaliteli, doğal Alman menşeli esans yağı ve 
alkolden yapılmıştır. Esans pompası ile kullanıma 
uygundur. 
 

Concentrated Fragrance 
Made from high quality natural German essential 
oils and alcohols, suitable for use essence pump. 
 

 

 
TY9002 0123 Okaliptüs 230 ml 

Eucalyptus 230 ml 13,00 € 

 
TY9002 0423 Nane 230 ml 

Mint 230 ml 13,00 € 

 
TY9002 0101 Okaliptüs 1,0 lt 

Eucalyptus 1,0 l 28,00 € 

 
TY9002 0401 Nane 1,0 lt 

Mint 1,0 l 28,00 € 

 
TY9002 0105 Okaliptüs 5,0 lt 

Eucalyptus 5,0 l 129,00 € 

 
TY9002 0405 Nane 5,0 lt 

Mint 5,0 l 129,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Sauna ahşapları / Sauna wood 
 
Aspen, kuzey bölgelerinde yetişen hafif, kokusuz, budaksız açık renkli geleneksel sauna ağacıdır. Neme ve 
sıcaklığa dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında, doğal renklerini korur, bükülmez, çatlamaz. En 
önemli özelliği sağlık için uygun olması ve saunada koku yaymamasıdır. Sağlık üzerinde herhangi bir yan etkisi 
yoktur. 
 

Aspen is a light, odourless, knotless light-coloured traditional sauna tree that grows in the northern regions. It is 
resistant to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains 
its natural colours. The most important feature is that it is suitable for health; it does not emit odour in the 
sauna. It does not have any side effects on health. 
 
 

  C Açıklama  / Description Fiyatı / Price € 
  Impression Twin  

 

 

Aspen Sauna lambrileri 
Tamamen budaksız, açık renkli Aspen 
lambri,15 mm kalınlık, 90 mm eninde, 6 
adetlik paketlerde. 
 

Aspen Panel profiles 
Knot-free aspen panel STP profile, size 
15x90 mm, pack of 6 pieces. 

 

 18 42 180 15 x 90 x 1800 mm 10,80 € 

 18 42 190 15 x 90 x 1900 mm 11,40 € 

 18 42 210 15 x 90 x 2100 mm 12,60 € 

 18 42 220 15 x 90 x 2200 mm 13,20 € 

 18 42 230 15 x 90 x 2300 mm 13,80 € 

 18 42 240 15 x 90 x 2400 mm 14,40 € 

 18 42 250 15 x 90 x 2500 mm 15,00 € 

 18 42 260 15 x 90 x 2600 mm 15,60 € 

 18 42 270 15 x 90 x 2700 mm 16,20 € 

 18 42 280 15 x 90 x 2800 mm 16,80 € 

 18 42 290 15 x 90 x 2900 mm 17,40 € 

 18 42 300 15 x 90 x 3000 mm 18,00 € 

 
   

 

 

Aspen Ranza lataları 
Tamamen budaksız, açık renkli Aspen 
latalar,28 mm kalınlık, 70 mm eninde,4 
adetlik paketlerde 
 

Aspen Bench boards 
Knot-free aspen wide bench slats, size 
28x70 mm, pack of 4 pieces. 

 

 18 50 200 28 x 70 x 2000 mm 12,60 € 

 18 50 210 28 x 70 x 2100 mm 13,23 € 

 18 50 220 28 x 70 x 2200 mm 13,86 € 

 18 50 230 28 x 70 x 2300 mm 14,49 € 

 18 50 240 28 x 70 x 2400 mm 15,12 € 

 18 50 250 28 x 70 x 2500 mm 15,75 € 

 18 50 260 28 x 70 x 2600 mm 16,30 € 

 18 50 270 28 x 70 x 2700 mm 17,01 € 

 18 50 280 28 x 70 x 2800 mm 17,64 € 

 18 50 290 28 x 70 x 2900 mm 18,27 € 

 18 50 300 28 x 70 x 3000 mm 18,90 € 

 18 50 310 28 x 70 x 3100 mm 19,53 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Sauna ahşapları / Sauna wood 
 
Alder kuzey bölgelerde yetişen, hafif açık sarıdan kızılımsı kahverenginde geleneksel bir sauna ağacıdır. Nem 
ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eğrilmez, çatlamaz ve doğal renklerini korur. 
Alder, özellikleri ve güzel rengi nedeniyle saunada yaygın olarak kullanılır. 
 

Alder is a traditional sauna tree that grows in the northern regions, light yellow to reddish brown. It is resistant 
to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains its natural 
colours. Alder is widely used in sauna due to its features and beautiful colour. 
 
Panels for interior cladding 
 
 

  C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 
  Impression Twin  

 

 

Alder Sauna lambrileri 
Tamamen budaksız, Alder lambri,15 mm kalı    
eninde, 6 adetlik paketlerde. 
 

Alder Panel profiles 
Knot-free aspen panel STP profile, size 
15x90 mm, pack of 6 pieces. 

 

 18 41 180 15 x 90 x 1800 mm 12,24 € 

 18 41 220 15 x 90 x 2200 mm 16,96 € 

 18 41 230 15 x 90 x 2300 mm 15,64 € 

 18 41 240 15 x 90 x 2400 mm 16,32 € 

 18 41 250 15 x 90 x 2500 mm 17,00 € 

 18 41 260 15 x 90 x 2600 mm 17,68 € 

 18 41 270 15 x 90 x 2700 mm 18,36 € 

 18 41 280 15 x 90 x 2800 mm 19,04 € 

 18 41 290 15 x 90 x 2900 mm 19,72 € 

 

   

 

 

Alder Ranza lataları 
Tamamen budaksız, alder latalar,28 mm 
kalınlık, 70 mm eninde,4 adetlik 
paketlerde. 
 

Alder Bench boards  
Knot-free alder wide bench slats, size 
28x70 mm, pack of 4 pieces. 

 

 18 51 200 28 x 70 x 2000 mm 14,40 € 

 18 51 210 28 x 70 x 2100 mm 15,12 € 

 18 51 220 28 x 70 x 2200 mm 15,84 € 

 18 51 230 28 x 70 x 2300 mm 16,56 € 

 18 51 240 28 x 70 x 2400 mm 17,28 € 

 18 51 250 28 x 70 x 2500 mm 18,00 € 

 18 51 260 28 x 70 x 2600 mm 18,72 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Tylö VISTA 

VISTA 
Tylö’nün İskandinav tasarımını simgeleyen şık görünümlü yeni 
buharlı duş kabinidir. Vista, banyonuza modern ve lüks bir görünüm 
kazandırmak için mat siyah, minimalist profillere sahiptir. 
Buhar kolonu 2 dakika gibi çok kısa süre içinde buhar üretir ve 
hemen buhar banyosuna başlayabilirsiniz. 
 

Bu buhar duş kabini iki boyutta (130x90x213cm ve 160x90x213 cm) 
gelir. Önden bakıldığında sol cam köşe mi yoksa sağ mı istediğinizi 
seçebilirsiniz. Vista'yı doğru bir şekilde kurmak için iki duvar ve bir 
zemine ihtiyacınız var. 

A sleek looking steam shower enclosure that symbolizes 
Scandinavian design. Vista is a steam shower enclosure that has 
matt black, minimalistic profiles that can be with or without threshold, 
to give your 
bathroom that modern and luxurious look. The glass walls are smoky 
grey for an extra graphic effect.  
The enveloping steam starts in 2 minutes and soon you have a full, 
warm steam bath. 
 

This steam shower enclosure comes in two sizes (130x90x213cm 
and 160x90x213 cm). You can choose if you want it with a left glass 
corner or a right, seen from the front. You need two walls and a floor 
to install the Vista properly. 
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Tylö VISTA 
 

Özellikler / Features  Aksesuarlar/Accessories 
 

 

Yağmur duşu 
Vista'nın tavanda yağmur 
duşu başlığı ve tercihinize 
göre kolon üzerinde yüksek 
kaliteli el duşu vardır. 
 
Rain shower 
Vista has a rain shower head 
in the ceiling and a high-
quality hand shower on the 
column for your preference 

 

Işık terapi 
Daha kişisel hale getirmek için 
bir seçenek olarak, arka 
duvara yerleştirilmiş RBG 
ışıkları ekleyebilirsiniz. 
 

Light therapy 
As an option to make it more 
personal, you can add the 
RBG lights that are placed in 
the back wall and has a 
declining gradient that meets 
the lights coming from the 
steam column 

 
Üstün kontrol paneli 
Vista buharlı duş kabini siyah 
renk Stella buhar kolonu 
üzerindeki gelişmiş 
Elite kontrol paneli ile 
birliktedir 
 
Advanced control panel 
You control your Vista steam 
shower with the advanced 
Elite Cloud control panel that 
blends perfectly into the black 
Stella Column. 

 Pixel tabure 
Alüminyumdan mamul ve 
yumuşak bir şekle sahip ve 
üzerine oturması rahattır. 
Pürüzsüz yüzey, Vista 
profillerle uyumlu mat siyah 
renktedir. 
 

Pixel stool 
It is made of aluminium and in 
a softly bended shape, so it is 
comfortable to sit on. The 
smooth surface is covered in 
a beautiful matt black powder 
coating to match the profiles 
on the Vista 

 
Aroma terapi 
Buhar nozulu sessiz dağılımı 
sağlar ve üstünde bulunan 
esans bölmesi ile tercih 
ettiğiniz koku terapisinin 
keyfini çıkarabilirsiniz. 
 
Fragrance therapy 
The steam outlet is very silent 
and has a fragrance 
compartment on top so that 
you can enjoy the fragrance 
therapy of your choice. 

 
Piksel raf  
Duş ürünleri için Vista ile 
uyumlu şık bir raf  olarak. 
400x90 mm ölçülerinde ve 2 
kg taşıma kapasitesi vardır.. 
 

Pixel shelf 
A small shelf for your shower 
products It has the same matt 
black colour as the profiles on 
the Vista. 400x90 mm, it can 
hold up to two kilos.  
 
 

 

 

C Açıklama / Description  Fiyatı / Price € 
T9607 6500 Steam Vista 130 Sol / left 12.710,00 € 
T9607 6505 Steam Vista 130 Sağ / right 12.710,00 € 
T9607 6510 Steam Vista 160 Sol / left 14.890,00 € 
T9607 6515 Steam Vista 160 Sağ / right 14.890,00 € 
T9607 6100 Pixel Tabure / Stool  425,00 € 
T9607 6105 Pixel Raf / Shelf  85,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Tylö STELLA 
 

 

 

STELLA Buhar Kolonu / Steam Column 
 
Gerçek İskandinav tasarımına sahip bu modern buhar sütunu ile evinizde kendi buhar banyonuzu oluşturun. Siyah 
cam ön kısım ve krom renkli detaylar, her türlü  duş alanına kolayca sığar. 
Buhar üretimine 2 dakika içinde başlar. Siyah Stella ön tarafla mükemmel uyum sağlayan gelişmiş Elite Cloud 
kontrol paneli ile çalışır. Ön cam, hoş bir görünüm vermek için buhar kolonundan daha geniştir. Camın arkasında 
LED aydınlatma vardır. 
 

El duşu, termostatik batarya yüksek kaliteli ve lüks malzemedir. Buhar çıkışı çok sessiz. Aroma terapisi için esans 
haznesine sahiptir. Bir tavan duş başlığı kolondan bağlanabilir ve kontrol edilebilir.  
 
Build your own at home steam bath with this modern steam column of true Scandinavian design. The black glass 
front and the chrome-coloured details makes it easy to fit in any tiled shower space. 
The enveloping steam starts in 2 minutes and soon you have a full, warm steam bath. You control your steam 
column with the advanced Elite Cloud control panel that blends in perfectly with the black Stella front. The glass 
front is wider than the column, to give it a floating, nice look. Behind the glass is the neon LED lists. 
 

The hand shower, thermostat and mixer are of high quality and luxury material. The steam outlet is very silent. Like 
the Vista, it has a fragrance compartment to enjoy the fragrance therapy of your choice. A ceiling shower head can 
be connected and controlled from the column.  
 
 
 

118



   2023 
Buhar / Steam  

 
 

 
 
Tylö STELLA 
 
 

Özellikler / Features 
  

   

   

  Şık temperli 8 mm ön cam 
  Elegant floating- tempered 8 mm glass front 
   

Bulut özellikli Elite Cloud Kontrol paneli    
Elite Cloud Control panel with cloud 
connectivity 

 
 

   

  Kireç önleyici dış yüzey 
  Descaling from outside 

   

Alman malı Dornbracht Mikser batarya   
High quality German built mixer Dornbracht   
  Alman malı Dornbracht El duşu 

  High quality German built hand shower, 
Dornbracht 

   
   
   
Hızlı buhar üretimi ( iki dakika altında)    
Speed steam (under 2 min to produce steam)   
  Su verimliliği (sıcak duşla karşılaştırma)* 
   
   
   
   

Esans haznesi   
Essence compartment   
   

   

Sessiz buhar çıkışı / Silent steam outlet  LED Linear aydınlatma 
Ayak yanmasını önleyici buhar nozulu  Dot less LED lightning 
Anti-burn glass steam outlet   

   
   
   
   

*15 dakika boyunca 40 derece C'de bir buhar banyosu, aynı koşullar altında bir duşa kıyasla yaklaşık 45 kat daha az su kullanır. 
*A steam bath in 40 degrees C during 15 min uses about 45 times less water compared to a shower under the same conditions. 
 
 
 
 
 

C Açıklama / Description  Fiyatı / Price € 

T8900 8200 Stella Buhar Kolonu 
Stella Steam Column 

Duşlu 
with shower 7.140,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 

 

119



   2023 
Buhar / Steam  

 
 

 
 
Tylö Panacea 
 

Panacea buhar banyosu vücudunuzu ve ruhunuzu rahatlatır. Sıcak buhar vücudunuzu sarar ve rahatlama sağlar, 
gerginliğinizi ve kas ağrılarınızı hafifletir. Özelleştirilmiş ışık ve ses ayarlarınız ile zihninize huzur verir. 
 

The Panacea steam bath soothes your body and soul. Hot steam envelopes your body and brings total relaxation, 
releasing tension and muscle aches while your customized light and sound settings brings tranquillity to the mind. 
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Tylö Panacea 
 

 C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

     

 T9607 5020 1309 t  
1325 x 925 mm        

Tek tabure ile  
Incl. one stool LFS/PAQ  

 T9607 5022 1709  
1725 x 925 mm 

Çift tabure ile  
Incl. two stools 13.670,00 € 

 
    

 T9607 5000 1717  
1725 x 1725 mm 

Banksız 
Excl. benches 16.090,00 €  

  Oturma bankını 
ayrıca sipariş veriniz 

Order benches 
separately  

 
    

 T9607 5005 2117  
2125 x 1725 mm 

Banksız 
Excl. benches 19.480,00 €  

  Oturma bankını 
ayrıca sipariş veriniz 

Order benches 
separately  

 
    

 T9607 5010 2521  
2525 x 2125 mm 

Banksız 
Excl. benches 28.800,00 €  

  Oturma bankını 
ayrıca sipariş veriniz 

Order benches 
separately  

 
    

 T9607 5015 2525  
2525 x 2525 mm 

Banksız 
Excl. benches 30.980,00 €  

  Oturma bankını 
ayrıca sipariş veriniz 

Order benches 
separately  

 
    

 T9607 5060 Corian tabure  
Corian bench  660x310x450 mm 1.040,00 €  

     

 T9607 5050 Corian bank  
Corian bench  

Tylö 
1545x600x450 mm 6.780,00 €  

 
T9607 5050A Corian bank  

Corian bench  
Ayhavuz 
1545x600x450 mm 1.980,00 €  

 T9607 5052 Corian bank  
Corian bench  

Tylö 
1945x600x450 mm 7.140,00 € 

 T9607 5052A Corian bank  
Corian bench  

Ayhavuz 
1945x600x450 mm 2.180,00 € 

 T9607 5054 Corian bank  
Corian bench  

Tylö 
2345x600x450 mm 8.410,00 €  

 T9607 5054A Corian bank  
Corian bench  

Ayhavuz 
2345x600x450 mm 2.550,00 €  

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Tylö Steam 

 
Tylö buhar jeneratörleri en yüksek kalite ve performans standartlarında üretilmiş, enerji tasarruflu çevre dostu 
olarak geliştirilmiştir. Tylö buhar jeneratörleri bir dizi akıllı özelliklere sahiptir. Ayrıca buhar odası ekipmanları (buhar 
jeneratörü, ışıklar, havalandırma, esans pompası vb.) Elite panel ile kontrolünüz altınadır.  
 
Made to the highest standards of quality and performance and developed to save energy and with environmental 
concerns. Tylö steam generators come with a number of smart standard features and can be further equipped with 
convenient add-on. 
 
Özellikleri   Features 
 

Otomatik boşaltma  Automatic empty 
Otomatik blöf Automatic flush 
Enerji tasarrufu Energy saving 
Değişebilir ısıtıcı rezistanslar Replaceable heating elements 
Kireçten korunmuş elektrodlar Limescale repellent electrodes 
Tank dışında seviye kontrol  Level detection outside of water tank 
Düşük su seviyesinde otomatik kapama Automatic shut-off if water level low 
Elektronik high limit  Electronic temperature limiter 
Stand-by  Stand-by 
Esans pompası kontrol (steam commerciaI) Fragrance pump control (steam commercial) 
Fan kontrolu  Fan control 
 
 

 

Kod 
Code Model kW 

Buhar odası hacmi (m³)  min./max. 
min/max volume steam room (m³) 

Ölçüler mm    
(u x g x y) 

 
Size in mm 
(l x w x h) 

Cam veya plastik duvar 
Thin wall of glass or plastic 

Seramik, beton, taş duvar 
Heavy wall of tile, concrete 

Havalandırma 
Ventilation 

Havalandırma 
Ventilation 

Havalandırma 
Ventilation 

Havalandırma 
Ventilation 

Evet / Yes Hayır / No Evet / Yes Hayır / No 

T6621 0010 
Steam 
Commercial   

9 6 - 16 13 - 24 4 - 10 7 - 16 

585 x 230 x 415 T6621 0015 12 14 - 22 22 - 30 8 - 15 14 - 20 

T6621 0020 15 18 - 25 28 - 38 10 - 19 18 - 25 

 
Steam 
Commercial  

2 x12 28 - 40 38 - 50 18 - 30 28 - 40 

  2 x15 36 - 50 56 - 76 32 - 42 42 - 57 

 3 x15 54 - 75 84 - 114 47 - 63 60 - 75 

T6621 0120 Steam  
Home  

3 - max. 3 - max. 2 

480x159x350 6 3 - 8 4 - 15 2 - 5 2,5 - 8 

9 6 - 16 13 - 24 4 - 10 7 - 16 
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Tylö Steam 
 

 C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

 

 

Steam Home 
 

Ev kullanımı için kompakt verimli Tylö buhar 
jeneratörü,  Gücü 3, 6, 9 kW. 
Kontrol paneli ve buhar nozulu ile birliktedir. 
 

Tylö compact and efficient steam generator for 
home use, Output 3, 6, 9 kW, 
Control panel and steam outlet included. 
 

 

 T6621 0120P Steam Home PURE    3/6/9 kW 3.150,00 € 
 T6621 0120E Steam Home ELITE    3/6/9 kW 3.475,00 € 
 

   

 

 

Steam Commercial 
 

Ticari işletmeler için yeni Tylö buhar jeneratörü. 
Minimum su tüketimi, patentli kademeli çalışma 
özelliği sayesinde enerji tasarrufu. Elite kontrol 
paneli ile birliktedir. 
 

Tylö Commercial steam generator for public 
facilities with a new standard in smart solutions. 
Minimum water consumption, energy efficiency 
through patented divided output feature.  
Elite control panel included. 
 

 
 

 T6621 0010P Steam Commercial 9 PURE     9 kW 3.800,00 € 

 T6621 0015P Steam Commercial 12 PURE  12 kW 4.410,00 € 

 T6621 0020P Steam Commercial 15 PURE  15 kW 5.040,00 € 

    

 T6621 0010E Steam Commercial 9  ELITE    9 kW 4.125,00 € 

 T6621 0015E Steam Commercial 12 ELITE  12 kW 4.735,00 € 

 T6621 0020E Steam Commercial 15 ELITE  15 kW 5.365,00 € 

    

  Steam Commercial 24     2 x 12 kW 8.795,00 € 

  Steam Commercial 30     2 x 15 kW 10.055,00 € 

  Steam Commercial 45     3 x 15 kW 14.745,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 
 
 

 
 C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

 

T9002 9254 

Bahia Home Steam jet 
Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü 
plastikten yapılmıştır. 280  x180 mm . 
 

Bahia Home Steam outlet 
Bahia steam outlet, tempered safety glass design 
with high-gloss plastic. Size B:280 mm H: 180 mm. 

407,00 € 

 

T9002 9252 

Bahia Pro Steam jet 
Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü 
plastikten yapılmıştır. 500 x 300 mm. 
 

Bahia Pro Steam outlet 
Bahia steam outlet, tempered safety glass design 
with Corian®. Size B:500 mm H: 300 mm. 

1.095,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Tylö Buhar kapıları / Steam doors 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

 

 

60 G 
 

Bronz temper camlı, alüminyum çerçeveli buhar odası kapısı. 
Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik kapı çerçevesi 
temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Bir alt akış şeridi ve 
havalandırma boşluğu vardır. Sol veya sağ kapı olarak monte 
edilebilir.  Kapı eşiği vardır. 
Kapı açılma genişliği 670 mm. 
 

Steam room door with tempered safety glass and aluminium 
frame. Closes with a magnetic strip and the stainless- steel door 
surround provides a clean and tidy look. Includes a bottom 
runoff step and vent and may be installed as left or right-handed 
door, with threshold. Opening 670 mm. 

 

 T9091 2000 60 G   1870 x 778 x 60 mm 1.795,00 € 

 T9091 4000 60 G   2020 x 778 x 60 mm 1.795,00 € 

 T9091 2040 60 G   2100 x 778 x 60 mm 1.895,00 € 

 

 

Steam door 
 

Bronz renkli, temperli camlı, alüminyum kasalı buhar odası 
kapısı. Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik şerit güzel 
bir görünüm sağlar. Altta lastik kapı eteği ve havalandırma 
boşluğu vardır. Kapı eşiği yoktur. Cam dört menteşe ile monte 
edilmiştir. DGL sauna kapıları ile bütünlük sağlar. 
 

Steam room door with bronze tinted tempered safety glass and 
aluminium frame. Closes with a magnetic strip and the 
stainless-steel door surround provides a clean and tidy look. 
Door has no threshold and is fitted with four hinges to 
complement the designs of the sauna doors in DGL ranges. 

 

 T9091 2254 9x20   (890 x 1990 x 60 mm) sağ / right   1.910,00 € 

 T9091 2278 9x20   (890 x 1990 x 60 mm) sol / left   1.910,00 € 

 T9091 2258 9x21   (890 x 2090 x 60 mm) sağ / right   1.910,00 € 

 T9091 2282 9x21   (890 x 2090 x 60 mm) sol / left      1.910,00 € 

 T9091 2266 10x20  (990 x 1990 x 60 mm) sağ / right   1.910,00 € 

 T9091 2290 10x20  (990 x 1990 x 60 mm) sol / left 1.910,00 € 

 T9091 2270 10x21  (990 x 2090 x 60 mm) sağ / right   1.910,00 € 

 T9091 2294 10x21  (990 x 2090 x 60 mm) sol / left      1.910,00 € 

    

 T9030 1030 Otomatik kapı kapatıcısı 
Automatic door closer 298,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Buhar / Steam 

Aksesuarlar / Accessories 

C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

T9090 8012 

Esans pompası 
Buhar jeneratörü için ek bir seçenektir. Kolayca buhar 
borusuna bağlanır.5 litre esans bidonu üzerine uyum 
sağlar. 
 

Fragrance pump 
Available as an option for your steam generator and 
connect simply to the outlet pipe. Add any 5 –litre 
concentrated fragrance. 

933,00 € 

Sauna – Buhar Esansı 
Yüksek kaliteli, doğal Alman menşeli esans yağı ve 
alkolden yapılmıştır. Esans pompası ile kullanıma 
uygundur. 
 

Concentrated Fragrance 
Made from high quality natural German essential oils 
and alcohols, suitable for use essence pump. 

TY9002 0101 Okaliptüs 1,0 lt 
Eucalyptus 1,0 l 28,00 € 

TY9002 0401 Nane 1,0 lt 
Mint 1,0 l 28,00 € 

TY9002 0105 Okaliptüs 5,0 lt 
Eucalyptus 5,0 l 129,00 € 

TY9002 0405 Nane 5,0 lt 
Mint 5,0 l 129,00 € 

T9001 1096 

Downlight LED 
Buhar odası için tasarlanmıştır. IP 65. 
Işık rengi 3000°K, 1,2 W. Led sürücüsü hariçtir. 
 

It is designed for use in steam rooms. Warm white 
glow, 1.2W, led driver excluded. 

67,00 € 

MVAPC08350 LED Sürücü 8W / 350mA (3 – 6 ad. downlight için)
LED Driver   8W / 350mA (for 3 – 6 pcs downlight) 18,00 € 

MVAPC12350 LED Sürücü 12W / 350mA (3 – 10 ad. downlight için)
LED Driver   12W / 350mA (for 3 – 10 pcs downlight) 18,00 € 

T9090 3000 

Kireç çözücü 
(Buhar jeneratörü tankında tortu birikiminin önlenmesi 
için sürekli kullanılması gereklidir) 
 

Solvent 
(for descaling of water tanks of Steam generators) 

2,50 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Diğer donanımlar / Others equipment 

C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 

MR10040002 Wellness yatakları / Loungers 995,00 € 
 

Ergonomik wellness yatakları ekstrüde polistren sert 
köpükten üretilmiş ve yüzeyleri cam elyaf ile 
güçlendirilmiştir. Mozaik veya benzeri malzeme ile 
kaplamaya hazır haldedir.1855 x 700 x 888 mm 
ölçülerindedir. Tercihe bağlı olarak yataklara termostatik 
kontrollü elektrikli ısıtma sistemi de monte edilebilir.  
Mozaik kaplama yüzeyi 8 m² ‘dir. 
 

Ergonomic wellness loungers are made of extruded 
polystyrene hard foam and their surface is reinforced 
with glass fiber. It is ready to be coated with a mosaic or 
similar material. Dimensions are 1855 x 700 x 888 mm. 
Surface of the lounges:8 m². Upon request, all loungers 
are available with integrated heating hot-water or 
electric heating. 
 

Elektrikli ısıtma sistemi (wellness yatak için) 
Electric heating (for wellness lounger) 570,00 € 

MR16030001 Buhar odası bankları / Steam room benches 629,00 € 
Ergonomik wellness oturma blokları ekstrüde polistren 
sert köpükten üretilmiş ve yüzeyleri cam elyaf ile 
güçlendirilmiştir. Plastik karışımlı harç ile sıvanarak 
mozaik veya benzeri malzeme ile kaplamaya hazır 
haldedir. Oturma bloklarının boyları 2,0 metredir. 
 

Ergonomic wellness benches are made of extruded 
polystyrene hard foam and their surface is reinforced 
with glass fiber. It is ready to be coated with a mosaic or 
similar material by plastering it with plastic mixed 
mortar. The length of the bench is 2,0 meters. 

Yapı plakaları / Building boards 
 

Yapı levhaları, CFC içermeyen ekstrüde polistren sert 
köpükten yapılmış mavi bir çekirdeğe sahiptir. Bu yapı 
plakasını her türlü seramik vb malzeme kaplanması için 
ideal bir temel yapar. Yapı panoları hemen hemen her 
alt tabakaya uygulanabilir, su geçirmez yapı, hafif ve 
sağlamdır. 
 

Building boards have a blue core made from CFC-free 
extruded polystyrene rigid foam. This makes the 
building board an ideal basis for any type of plaster and 
tile. The building boards can be applied to practically 
any substrate, are waterproof, insulating, versatile, light 
and robust. 

MR16010003 2650 x 600 x 30 mm 47,00 € 
MR16010005 2650 x 600 x 50 mm 64,00 € 

MR16012003U 2650 x 600 x 30 mm Construct 77,00 € 
WD010709050 2500 x 600 x 50 mm Construct 103,00 € 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Diğer donanımlar / Others equipment 

 
 

 
 
Kar – Buz makinesi / Flake ice maker 
 
Wellness alanında yaprak buz kullanılmasını öneriz. Yaprak buzunun sıcaklığı -0,5°C'dir ve daha büyük pürüzlü bir 
yüzeye sahiptir ve bu nedenle yaprak buzları saunada veya buhar banyosundan sonra insan cildi için en iyi 
soğutma etkilerini sağlar. Ürünümüz wellness alanında kullanıma uygun kaliteli yaprak buz üretir. 
 

We recommend providing flake ice in the wellness area. Flake ice has a temperature of -0,5°C and a bigger uneven 
surface and therefore flake ice provides best cooling effects for the human skin after a warm bath in sauna or steam 
bath  Our product produce quality flake ice machines which are adjusted for the use in wellness area.. 
 

 C Açıklama / Description Fiyatı / Price € 
  Impression Twin  
 

IXCASF200 

Kar – Buz makinesi NFT 360   
Kar-buz makinesi bir kaide üzerinde duvara veya tavan 
arasına monte edilebilir. Dış gövdesi scotch-bright 
paslanmaz çelikten yapılmıştır. Monoblok paslanmaz 
çelik şasesi vardır. Su soğutmalı modeldir. 
Paslanmaz çelik kar tahliye borusu ve sensörü hariçtir 
ayrıca sipariş veriniz. 
Üretim 24 saat içinde: 160 kg 
 

Flake ice maker NFT 360 
Flake ice maker naked EB can be mounted directly on 
the wall/ceiling with the internal frame. External 
structure made of AISI 304 Scotch Brite. Monoblock 
stainless steel frame and water-cooling system. 
Stainless steel discharging pipe and sensor excluded. 
Production in 24 h: 160 kg 

4.860,00 € 

  Sensör 
Sensor 155,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Hidromasaj / Whirlpool 
 
 
MSpa Comfort Serisi 
 

 
E Açıklama / Description Fiyatı / Price $ 

KDV hariç/ wo..VAT 
Fiyatı / Price $  

KDV dahil / w.VAT 

 

 

 

• 40°C kadar ısıtma sistemi  
• PTC güvenli ısıtma teknolojisi 
• Fısıltı- sessiz çalışma 
• UV Cihazı 
• Enerji tasarrufu zamanlayıcısı 
• Çocuk emniyet kilidi 
• Plug and Play teknoloji 
• Anti bakteriyel kumaş 
• Buzlanma önleme sistemi 
• LED Işıklı 
 

• 40°C Quick Heating System (104°F) 
• PTC Safe Heating Technology 
• Whisper Quiet Technology 
• UV Sanitizer 
• Energy Saving Timer 
• Children Safety Lock 
• Plug and Play Technology 
• Antibacterial fabric 
• Anti-icing system 
• LED Lighting 

 

 

 
 

• Isıtıcı - Heater 1500W 
• Blower – Blower 600W  
• Filtre pompası - Filter pump 12V / 35W 

  

 

 

Ölçüleri - Dimensions: Ø2040 x 700 mm  
Oturma yeri  - Seating: 6 kişi / person 
Su kapasitesi - Water Capacity: 930 l 
Ağırlık - Weight: 24 Kg  
Hava nozulu - Air Jets: 138 adet - pieces 

  

 C-ST061 STARRY                  Ø2040 x 700 mm 677,97 $ 800,00 $ 
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Hidromasaj / Whirlpool

MSpa Muse Serisi 

E Açıklama / Description Fiyatı / Price $ 
KDV hariç/ wo..VAT 

Fiyatı / Price $ 
KDV dahil / w.VAT 

• 6 Adet ayarlanabilir hidromasaj jeti
• 40°C kadar ısıtma sistemi
• PTC güvenli ısıtma teknolojisi
• Fısıltı- sessiz çalışma
• UVC + O3 Ozon sistemi
• 3 Kademeli hava masajı
• Enerji tasarrufu zamanlayıcısı
• Çocuk emniyet kilidi
• Plug and Play teknoloji
• Anti bakteriyel kumaş
• Buzlanma önleme sistemi
 

• & Individual Adjustable Hydro Massage
Jets

• 40°C Quick Heating System (104°F)
• PTC Safe Heating Technology
• Whisper Quiet Technology
• UVC+ O3 Ozone System
• 3-level Adjustable Bubbling Tech
• Energy Saving Timer
• Children Safety Lock
• Plug and Play Technology
• Antibacterial fabric
• Anti-icing system

• Isıtıcı - Heater 1500W
• Blower - Blower 720W
• Filtre pompası - Filter pump 12V / 60W

Ölçüleri - Dimensions: Ø2040 x 700 mm 
Oturma yeri  - Seating: 6 kişi / person 
Su kapasitesi - Water Capacity: 700 l 
Ağırlık - Weight: 42 Kg  
Hydro Jets: 6 adet - pieces 
Hava nozulu - Air Jets: 125 adet - pieces 

M-CA061 CARLTON   Ø2040 x 700 mm 1.105,93 $ 1.305,00 $ 
 

. 
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  2023 
Hidromasaj / Whirlpool 
 
 
Aksesuarlar / Accessories 
 

 
E Açıklama / Description Fiyatı / Price $ 

KDV hariç/ wo..VAT 
Fiyatı / Price $  

KDV dahil / w.VAT 
     
 

 

Spa örtüsü 
Masaj havuzunu yağmurdan ve 
güneşten korur. 
 

Spa All over cover 
Protect spa tub from rain and 
sunshine 

 

 

 MSB0302923 4 Person spa Ø 190 x 70 cm 50,00 $ 59,00 $ 

 MSB0302925 6 Person spa Ø 215 x 70 cm 55,00 $ 65,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0301941 

Basamak 
Üstü bej yanları antrasit İki renkli 
hasır spa basamağı 70 x 30 x20 cm 
 

Step 
Two colour (beige + anthracite) 
wicker step 70 x 30 x20 cm 

84,75 $ 100,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0302130 

Minder seti 
Çiftli paket. Şampanya ve beyaz 
renkli 42 x 33 x12 cm ölçüsünde. 
 

Seat cushion set 
Twin pack. Filling water. 
Champagne gold with pearl colour 
tone. Size 42 x 33 x12 cm 

16,95 $ 20,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0301350 

Konfor seti 
İki baş dayama yastığı ve bir adet 
bardak tutucu, açık gri renkli. 
 

Comfort set 
Two headrests and one cup holder 
light grey colour. 

65,25 $ 77,00 $ 
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Hidromasaj / Whirlpool 
 
 
Aksesuarlar / Accessories 
 

 
E Açıklama / Description Fiyatı / Price $ 

KDV hariç/ wo..VAT 
Fiyatı / Price $  

KDV dahil / w.VAT 
     
 

MSB0301891 

Seyyar ozon jeneratörü 
Klor kullanımını %50 azaltır. Su 
dezenfeksiyonun doğal ve güvenilir 
yolu. 
Uygulama: 550- 1200 lt 
Ozon çıkışı 100 mg/h 
Elektrik: 220-240V -50 Hz- 5W 
 

External ozone generator 
Reduce chlorine usage %50.Natural 
and reliable way of sanitizing water. 
Application: 550- 1200 lt 
Ozone output 100 mg/h 
Electrical: 220-240V -50 Hz- 5W 

65,25 $ 77,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0302860 

Filtre kartuşu seti  (İkili paket) 
Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 kıvrım 
 

Filter cartridge set (Twin pack) 
Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 pleats 

12,71 $ 15,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0302949 

Filtre kartuşu seti  (İkili paket) 
Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 kıvrım 
 

Filter cartridge set (Twin pack) 
Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 pleats 

12,71 $ 15,00 $ 

 

  

 

 

 

MSB0302950 

Kartuş adaptörü 
Sürekli kullanılır. 
 

Cartridge base 
The base can be used continuously 

3,00 $ 3,54 $ 
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RivieraPool Public Spa 
 
RivieraPool Public Spa ‘ları özellikle umumi kullanım için 
tasarlanmıştır. Standart olarak aşağıdaki temel 
özelliklerine sahiptirler. 
- Kaymaz kenarlı tam çevre taşma oluğu 
- Su hacmini artıran 5 cm yükseltilmiş oluk kenarı 
- Daha iyi taşkın su emilimi için açılı taşma ızgarası 
- Büyük hacimli taşma oluğu 
- Gürültü azaltma için eğimli taşma oluğu duvarı 
- Paralel oluklu taban, çıkış bağlantısına eğimli 
- En düşük noktada taşma tahliye bağlantıları d110  
- Derin çekme akrilikten üretilen spa 
- Sağlam CTP takviyesi 
- Ayarlanabilir ayaklı destek çerçevesi 
- Kolayca görünen giriş adımları 
- ayarlanabilir taşıyıcı ayak ile kendinden destekli yapı 
- Oturma ve zemin alanında hava kanalı 
Makine grubu hariçtir, ayrıca planlanmalıdır. 

Riviera public spas are especially designed for continuous use in 
public areas. They have as standard the following basic equipment 
specifications: 
- Full circumference overflow gutter in white, with non-slip edge 
- 5 cm elevated gutter edge increasing the water volume 
- Angled overflow grille for better flood water absorption 
- Large volume overflow gutter 
- Sloping overflow gutter wall for noise reduction 
- Parallel grooved base, sloped to the outlet connection 
- Overflows drain connections d110 at the lowest point 
- Spa manufactured from deep-drawn acrylic 
- Robust GRP reinforcement 
- Supporting frame with adjustable feet 
- Easily visible entry steps 
- Self-supporting structure in conjunction with eight l leg supports 
- Air duct in seating and floor area, d 63 solvent sockets 
The technical system is excluded, also should be ordered.  

 

 

 

 

 

Model Relaxo Avalo Quenta 

Ölçüler / Dimension 255x255x104 cm 275x235x100 cm 255x255x90 cm 
Su hacmi / Water capacity 1600 l 2030 l 2125 l 
Boş ağırlık / Weight 170 kg 180 kg 185 kg 
Savak inişi / Channel drains 2 x d.125 4 x d.110 2 x d.125 
Super-jet - 6 6 
Micro-jet 10 + 4 10 + 2 10 + 2 
Multi Master-jet 1 1 1 
Multi-jet 2 4 4 
Turbojet 2 - 2 
Hydro-jet - 4 - 
Volkan / Volcano jet 1 2 1 
Taban hava / Air bubble jets 2 x 6 2 x 6 2 x 6 
Hava ayar / Air control 2 2 2 
Jet kontrol / Jet control 2 2 2 
C Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € 
Masaj havuzu beyaz veya mavi renk 
Spa white or sea blue colour LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

Masaj havuzu antrasit veya limestone 
Spa anthracite or limestone colour LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

Isı örtüsü / Insulating cover (5 mm)  LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 
Anti-slip basamaklar / Steps LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 
Tutunma kolu / Handle  LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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RivieraPool Public Spa 

RivieraPool Public Spa ‘ları özellikle umumi kullanım için 
tasarlanmıştır. Standart olarak aşağıdaki temel özelliklerine 
sahiptirler. 
- Kaymaz kenarlı, tam çevre taşma oluğu
- Su hacmini artıran 5 cm yükseltilmiş oluk kenarı
- Daha iyi taşkın su emilimi için açılı taşma ızgarası
- Büyük hacimli taşma oluğu
- Gürültü azaltma için eğimli taşma oluğu duvarı
- Paralel oluklu taban, çıkış bağlantısına eğimli
- En düşük noktada taşma tahliye bağlantıları d110
- Derin çekme akrilikten üretilen spa
- Sağlam CTP takviyesi
- Ayarlanabilir ayaklı destek çerçevesi
- Kolayca görünen giriş adımları
- Sekiz ayarlanabilir taşıyıcı ayak ile kendinden destekli yapı
- Oturma ve zemin alanında hava kanalı
Makine grubu hariçtir, ayrıca planlanmalıdır.

Riviera public spas are especially designed for continuous use in 
public areas. They have as standard the following basic 
equipment specifications: 
- Full circumference overflow gutter in white, with non-slip edge
- 5 cm elevated gutter edge increasing the water volume
- Angled overflow grille for better flood water absorption
- Large volume overflow gutter
- Sloping overflow gutter wall for noise reduction
- Parallel grooved base, sloped to the outlet connection
- Overflows drain connections d110 at the lowest point
- Spa manufactured from deep-drawn acrylic
- Robust GRP reinforcement
- Supporting frame with adjustable feet
- Easily visible entry steps
- Self-supporting structure in conjunction with eight l leg supports
- Air duct in seating and floor area, d 63 solvent sockets
The technical system is excluded, also should be ordered.

Model Roman 255 Roman 285 Octagon 255 Octagon 285 Octagon 355 

Ölçüler / Dimension (cm) Ø252 x 87 Ø281 x 87 252x252x87 283x283x87 353x253x87 
Su hacmi / Water capacity 1420 l 2020 l 1450 l 2100 l 3200 l 
Boş ağırlık / Weight 170 kg 215 kg 170 kg 215 kg 350 kg 
Super-jet 6 6 6 6 12 
Micro-jet 8 8 8 8 16 
Turbojet 4 4 4 4 8 
Taban hava / Air bubble jets 70 70 70 70 77 
C Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € Fiyatı / Price € 
Masaj havuzu beyaz veya mavi renk 
Spa white or sea blue colour LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

Masaj havuzu antrasit veya limestone 
Spa anthracite or limestone colour LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

Isı örtüsü / Insulating cover (5 mm) LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 
Anti-slip basamaklar / Steps LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 
Tutunma kolu / Handle LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ LFS/PAQ 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.
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