
•svetelné diódy ukazujúce čas, teplotu a 
saunovací režim

Môžete ľahko vylepšiť jednoduchú saunu 
na parnú saunu výmenou starej pece za 
novú Tylo Combi. Ak chcete pridať ešte 
viac štýlu a rafinovanosti - vyberte si zo 
širokej ponuky dverí, glazovaných častí, 
vnútorného príslušenstva a saunových 
doplnkov v rozsiahlej Tylo   ponuke.

Parná sauna u Vás doma

Úroveň technológie
Tylo Combi zahŕňa všetky značkové črty 
ostatných vysokokvalitných Tylo pecí - a 
obsahuje viacero vylepšení:           

•3 hodiny prevádzky , 0-10 hodinová 
predvoľba

•zabudovaný zvlhčovač pre príjemné 
saunovacie prostredie v priebehu 
zahrievacieho času

Parná sauna je obmenou  tradičnej saunovej koncepcie, ktorú môžeme vrelo odporúčať.Rozdiel je v tom, že sa môžete tešiť z parnej 

sauny pri nižšej teplote ale s vyššou vlhkosťou (vyše 70%). V praxi to znamená jemnejší , uvoľnujúcejší saunovací dojem-  jemná 

sauna ako je občas opisovaná.Aby ste si mohli dopriať relaxačné vlastnosti/kvality parnej sauny doma, jednoducho si vyberte TYLO 

Combi pec. Je to vynikajúca voľba pre všetky typy saunovania- suchý, mokrý alebo v oblakoch upokojujúcej pary. Môžete si 

zväčšiť zážitok vôňou prírodných bylín alebo tekutých esencií. Pre rovnaký účinok vo verejných zariadeniach  jednoducho doplňte 

TYLO SD saunovú pec alebo na zemi postavenú MEGA pec s oddeleným VA parným generátorom.  

TYLO Combi je premyslená pec, ktorú 
môžete použiť na všetky typy 
saunovania: suchá sauna s teplotou 70-
110 °C s relatívnou vlhkosťou (RH) 5-
35%; tradičná sauna s teplotou 75-90°C s 
vlhkosťou 20-35% RH; alebo jemná 
relaxačná parná sauna so45-65°C  a 40-
65% RH. A so zabudovaným zásobníkom 
na prírodné byliny a tekuté esencie 
TYLO Combi pridal ešte ďalší rozmer 
vašej saune.

Zmeňte vašu starú saunu na 
celkom novú parnú saunu

•elektronickú funkciu plnenia, oznamujúcu 
najnižší stav vody

•automatiský vysúšací režim po skončení 
parného saunovacieho cyklu

•nerezový zásobník/nádrž na vodu so 
zabudovanou, vymeniteľnou ohrievacou 
časťou 

zahrievacieho časuvašej saune.



Inštalácia na stenu, spodná časť 
saunovej pece 270 mm 
nad zemou.

umiestneným mimo pece, ktorý môže byť   

Combi RC 6 

S elektrickým ovládacím panelom 

inštalovaný na stenu vo vnútri saunovej

1 458,71 1 735,86 52 295

1 532,10 1 823,20 54 926

Malá rada: vždy vyberte najvyšší odporúčaný výkon s ohľadom na rozmery sauny. Toto je obzvlášť

dôležité v dlhých saunách a saunách s časťami, kde sú glazované steny. Väčší výkon pece v závislosti od 
rozmerov sauny znamená nižšiu celkovú spotrebu energie. 

A B C D E

Combi RC6 6,6 110 1900 16 10 435 455 405 360 355
Combi RC8 8 110 1900 18 12 505 455 405 360 355

46 156

43 945

Combi RC 8 

Sk bez DPH

Sk bez DPH

4-7
7-12

Vhodný 
ovládací 
panel   (v 

cene)

CC 20
CC 20

Minimálna vzdialenosť od 
steny(mm)

Minimálna 
výška stropu v 
saune (mm)Objem sauny   

(m3)

(pozri nákresy vyššie)

Ovládací panel môže byť 
umiestnený vo vnútri saunovej 
kabíny ( max. 1 m nad úrovňou 

Výkon        
kW

podlahy) alebo mimo priestor 

Výkon 6,6 kW pre saunové kabíny 4-7 m3.

Váha pece 
bez 

kameňov v 
kg

Saunová pec

Sk s DPH

kabíny.

Tylo saunové pece-technické údaje

pre saunové kabíny 7-12 m3.

Ako je uvedené vyššie,ale s 8 kW výkonom 

Eur bez 
DPH

Eur s 
DPH

Váha 
kameňov 

v kg

Rozmery v mm

Eur bez 
DPH

Eur s 
DPH

Sk s DPH

inštalovaný na stenu vo vnútri saunovej
kabíny (max. 1 m nad úrovňou podlahy)
alebo v rôznej výške mimo priestor kabíny.


