Tuoteluettelo

Harmony-saunahuone

SAUNAHUONE HYVINVOINTIIN

Tehdasvalmisteinen laatukonsepti
TylöHelon Harmony-valmissauna on ratkaisu
silloin, kun haluat oman saunan helposti ja
kätevästi. Ei sotkua eikä pitkää ja vaivalloista
viikkokausien asentamista ja rakentamista
- sauna on nopea ja helppo asentaa eikä se
juurikaan aiheuta muutoksia kylpyhuoneeseesi
tai kylpyläalueeseen. Asennus kestää vain
päivän tai kaksi, ja tuloksena on kaunis sauna
ilman näkyviä heloja, nauloja tai liitoksia.
Voit suunnitella ja määritellä oman TylöHelosaunasi helppokäyttöisellä nettityökalulla tai
oman Tylö-jälleenmyyjäsi opastuksella.

Paljon saunaa
rahoillesi,
Räätälöity
vakiomalli
Saunan ostaminen TylöHelolta on helppoa. Harmony-saunahuoneet on helppo räätälöidä omien koko- ja sijoitusvaatimuksien mukaan. Päätät itse, mitä puulajia haluat seiniin
ja sisätilojen varusteisiin ja kuinka paljon lasipintaa haluat
saunahuoneeseesi. Sitten lisäät tarpeisiisi parhaiten sopivan
kiukaan ja lopuksi ohjauskeskuksen.

Lue lisää osoitteesta tylohelo.com

Asennusvalmiin Harmonysaunahuoneen tilaaminen

2.	
Päätä, haluatko
yläkarmin vai et
Yläkarmeissa on sisäänrakennetut
LED-valot. Harmony Square
pyöristetyllä lasikulmalla sisältää
aina yläkarmin.

VALITSE PERUSRAKENNE

1. Valitse malli ja pohjapiirustus

3. Päätä saunahuoneen koko

Kaikkiin malleihin on valittavissa kolme eri puulajia: kuusi,
haapa ja lämpöhaapa. Jälkimmäinen on lämpökäsitelty
haapa, joka on hieman tummempi sävyltään.

Corner

Corner – Lasiseinäkkeellä

Harmony-saunahuoneet
ovat saatavilla eri kokoina
1160 x 1160 mm:
stä 2435 x 2435 mm:iin.

Square

4.	
Valitse ulko- ja sisäpaneelien puulaji

Square – Lasiseinäke edessä

Square – Lasiseinäke sivulla

Square – Lasiseinäke edessä ja sivulla

Kuusi

Haapa

Lämpöhaapa*

Lämpöhaapa, pysty

Kuusi, pysty
Square – Lasisella etuseinällä

Square – Lasikulmalla

Square – Pyöristetyllä lasikulmalla

Haapa, pysty

*Lämpöhaapainen Harmony-huone
toimitetaan aina haapasisäkatolla

7. Valitse lauteiden väliritilä

LUO MUKAVUUDEN TUNNETTA

5. Valitse oven tyyppi/lasi

Kirkas lasi

Valitse kirkas, sävytetty tai huurrettu lasi*.

Sävytetty

Voit valita lauteet väliritilällä tai ilman.

Huurrettu

8. Valitse selkänoja
Huurrettu, pystykahva

Kirkas lasi, pystykahva

Sävytetty, pystykahva

*Saatavilla olevat lasivaihtoehdot
riippuvat valitusta saunahuonemallista

6. Valitse haluamasi laudemalli

CLASSIC, Leveälautainen haapasisustus.

CLASSIC, Leveälautainen leppäsisustus.

CLASSIC SLIM, Kapealautainen haapasisustus.

CLASSIC SLIM, Kapealautainen leppäsisustus.

Voit valita saunahuoneen selkänojalla tai
ilman sekä taustavalaistuksella tai ilman.

LISÄÄ TEKNIIKKA

9. Valitse kiuas ja ohjauskeskus
Kaikki kiukaamme ja muut tuotteemme löydät
osoitteesta tylohelo.com. Paikallinen TylöHelojälleenmyyjä auttaa sinua mielellään.

10. Valitse valinnaiset lisävarusteet ja tarvikkeet
Personoi uusi TylöHelo-saunasi valitsemalla tyylikkäät
ja käytännölliset tarvikkeet laajasta valikoimastamme.

Classic-tarvikkeet

Premium-tarvikkeet

Tuoksut & suola

Kiuaskivet

Lue lisää osoitteesta tylohelo.com

NOPEA, HELPPO JA KÄTEVÄ

Unelmaprojekti
Uuden Harmony-saunan asennus onnistuu
alle päivässä. Sauna toimitetaan valmiina
rakennuselementteinä, jotka on helppo
koota ilman näkyviä liitoksia ja kiinnikkeitä.
Lisäksi kaikki on valmiina sähköjärjestelmiä
ja ilmanvaihtoa varten. Asentaja tarvitsee
vain muutaman tunnin asettaakseen kaiken
paikalleen, jonka jälkeen uusi saunasi
on valmis käytettäväksi ja nautittavaksi
vuosikymmeniksi eteenpäin.

Parempaa
elämänlaatua
Sisältää kaiken
tarvitsemasi
Kylpyhuoneen tai kylpyläalueen päivitys Harmony-saunahuoneella tuo ripauksen luksusta arkipäivään. Erinomaisen
käsityötaidon ja tarkan yksityiskohtiin paneutumisen avulla
suunnittelijamme ovat luoneet Harmony-saunahuoneen
todelliselle nautiskelijalle, joka haluaa kätevästi kotiinsa
kauniin ja monipuolisen saunan.

Lue lisää osoitteesta tylohelo.com

TylöHelo

Saunas making you better

tylohelo.com

