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Rozdiel je v teplote a vlhkosti 
 

 

 

 

 

 

 

Suchá sauna 

Veľmi vysoká saunová 

teplota (90-110°C) 

v takmer celkom suchej 

saunovej atmosfére. Táto 

forma saunovania bola 

kedysi veľmi obľúbená. Je 

ideálna, ak máte radi 

pocit tepla, ktorý vysuší 

vašu pokožku a vlasy, keď 

vaše pľúca horia s každým 

vdychom horúceho 

vzduchu a vy máte aspoň 

nejakú predstavu, aký asi 

môže byť život 

v hanebnom pekle hlboko 

v útrobách Zeme. 

Vyznávači takého 

diabolsky horúceho 

saunovania si môžu zvoliť 

hocakú  pec Tylö – 

a nekvapkať vodu na 

kamene!

 

 

 

 

 

 

 

Vlhká 

sauna/suchá 

s parnými nárazmi  

Klasické saunovanie 

s teplotou okolo 75-90°C 

v príjemnej relatívnej 

vlhkosti okolo 20-35%. 

Teraz a potom lejete 

vodu z naberačky na 

horúce saunové kamene 

a cítite pocit tŕpnutia, keď 

horúčava preniká hlboko 

do vašej pokožky , pred 

naliatím čistej vody na 

kamene pre naozaj 

osviežujúci zážitok. Pec 

Tylö je tu tiež najlepšou 

možnou voľbou, ale teraz 

s množstvom vody 

v saunovej kabíne.

 

 

 

 

 

 

 

Tylárium 

Jemnejšia forma 

saunovania s teplotou 45-

65°C s parou zaisťujúcou 

stálu vlhkosť 40-65%. 

Táto stredná klíma vás 

navádza zdržať sa trochu 

dlhšie , dávajúc rovnako 

mladším aj starším 

príležitosť uvoľniť sa 

a naozaj relaxovať. A kvôli 

dotyku najvyššieho 

prepychu si môžete 

navoňať vzduch 

s osviežujúcimi bylinkami 

alebo voňavými 

esenciami. Tylö Combi RC 

je jediná pec, ktorá vám 

dáva príležitosť tešiť sa 

z parnej sauny a tradičnej 

horúcej a suchej sauny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parná 

sauna/kúpeľ 

Nemýľte si to s Tyláriom. 

Tu, uprostred 

upokojujúcich oblakov 

pary v špeciálnej kabíne 

vyhotovenej zo skla, 

plastu alebo keramického 

obkladu  s nízkou 

teplotou len 40-45°C , sa 

môžete tešiť 

z povzbudzujúceho pocitu 

saunovania v 100% 

vlhkosti. Jedinou 

nevýhodou je, že si 

nemôžete zobrať so 

sebou večerník! Jediná 

cesta ako prežiť parnú 

saunu naplno, je 

investovať do parného 

generátora  Tylö, model 

VA alebo VB. 

 

 

 

 

 

 

 

Infra sauna 

V infra-kabíne sa 

dosahujú teploty max.45-

50°C. Sálajúce 

infračervené lúče 

prenikajú pod pokožku  

do hĺbky, vďaka čomu sa 

rozpúšťajú a potením 

vyplavujú škodlivé látky 

a čistí sa pokožka. 

Zároveň sa posilňuje 

imunitný systém, stávate 

sa odolným voči 

prechladnutiu a lepšie 

znášate fyzickú 

a psychickú záťaž.  

 


