
TYLÖ PROFESSIONAL
BASTU, ÅNGA OCH DUSCH



Med passion för helheten, 
och detaljerna.
En passion kan ta sig många olika uttryck. Den finns i viljan att göra sitt yttersta och 
aldrig lämna något åt slumpen. Den ses i noggrant hantverk och i omsorgen om 
detaljer,  och den kommer fram i utvecklingsprocesser där man konsekvent väljer 
optimala  material och tekniker. En passion kan också märkas i en färdig produkt, 
som på ett självklart sätt kombinerar smakfull design med smarta funktioner.

All utveckling och produktion sker under eget tak på plats vid den svenska västkusten 
i Halmstad. Tylö är idag global marknadsledare när det gäller att skapa stimulerande 
miljöer för bastu, dusch och ångbad – i såväl privata som offentliga sammanhang. 
Den positionen är en naturlig följd av att vi under ett halvt sekel varit besjälade av 
tanken  på att skapa produkter, som utvecklar bastu- och ångbadets sköna konst,
utan kompromisser.

Utvecklat & tillverkat i 
SVERIGE
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Innovatörer i god form.
Våra produktutvecklare följer trenderna inom design, inredning och arkitektur. När de 
ställs inför en ny utmaning väver de samman dessa influenser med sin kunskap om 
teknik, elektronik och olika materialegenskaper. Slutligen blandar de in vårt samlade 
kunnande om bastu, dusch och ångbad. Resultatet blir ofta iögonfallande.

Nya material och nya former lockar ögat och vi på Tylö är definitivt inte främmande för 
att utmana de konventionella lösningarna. Tylö Vista, Arch och Free Fallin’ är tre exem-
pel, som vänder upp och ner på de invanda begreppen om hur ett basturum eller en 
dusch ska se ut. Men låt dig inte styras av dem – andra former, material och funktioner 
är fullt lika möjliga. 

Se fler bilder och pågående projekt på:
www.tylo.se/professional
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FA K TA
UtRUStNINg: Restaurangdelen har 2 st platsbyggda basturum i asp med SDK 10 bastuaggregat. Båda rummen är utrustade med Ty-
larium, som servas av en 6 VA ånggenerator. Vägg i vägg finns ett specialframtaget Elysée ångbadrum i mörkblått med  
exakt avbildade stjärnbilder i taket. Ångbadet är utrustat med högtalare, Steam-Clean och 9 VA ånggenerator. 

I Icehotels varma lounge-del, finns två anpassade basturum i asp med MEGA EH 150 bastuaggregat. Båda rummen är försedda med Ty-
lös proffslavar för enkel rengöring.

Strax intill finns isbastun med aggregat MEGA EZ 225.

SAmARbEtE: Fortlöpande.

Icehotel i Jukkasjärvi är något så ovanligt som ett hotell och en attraktion i ett. Varje 
vinter reser tusentals människor från jordens alla hörn till denna plats, 20 mil norr om 
polcirkeln, för att låta sig förundras av konst, arkitektur och design – skapad helt i is. 

I en ofta kall värld, uppskattas Tylös innovativa produkter för att de möjliggör väl-
mående och avkoppling. I en ständigt iskall värld, som på Icehotel, är våra bastur och  
ångbad än mer uppskattade. Genom åren har vi skapat ett flertal sköna bastuanlägg-
ningar på Icehotel och samarbetet är nu så grundmurat att ett av våra bastuaggregat 
till och med finns som konstverk. Helt i is, naturligtvis.

ICE
HOTEL
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Tylö har ett antal anläggningar på Icehotel; bland annat finns en rustik vedeldat bastu med inredning i ljus asp och ett ångrum med en 
exakt avbild av den nordiska stjärnhimmeln i kupoltaket och ett privat spa.

Ett privat spa för två utrustat med Tylös ångdusch i170 och Tylös bastu i1713 och relaxmöjligheter för avkopplande stund på tu man hand.

Sagan om Icehotel började vid 1980-talets slut när byns  
turistansvariga beslöt att skapa upplevelser av naturens  
gåvor: kyla, is, snö och norrsken. Inspirerade av japanska 
isskulptörer, bjöd de in en konstnär att hålla vernissage i  
en igloo – mitt på Torne älv. En natt övernattade ett par 
i igloon, i sovsäckar på utbredda renfällar. Morgonen 
därpå berättade de lyriskt om sin unika upplevelse. Där-
med var idén till Icehotel född.

Sedan dess har mycket hänt. Idag är Icehotel berömt 
världen över för sitt unika koncept och alla de enastå-
ende upplevelser, som väntar under de höga isvalven

Iskallt uppdrag som värmer
Icehotel består både av permanenta hotell- och 
restaurang byggnader för året-runt-bruk och av de mer 
berömda konstruktionerna i is och snö, som återskapas 
varje år. Till den senare kategorin hör bland annat recep-
tion, bar, teater, kyrka, ett 50-tal övernattningsrum – och 
ett 30-tal indivi duellt utformade sviter, som designas av 
kända konstnärer. 

I anslutning till den kalla delen finns en lounge där gäst-
erna byter om, duschar och värmer sig. Här har vi byggt  
två inbjudande basturum, som möjliggör skön avkopp-
ling. Mellan sittningarna i basturna kyler man ner sig i 
ett basturum helt i is – en upplevelse i sig och ett läckert 
alternativ till att doppa sig i en isvak.

Våra produkter återfinns även i andra byggnader. Det  
senaste tillskottet är en ny relax på restaurangbyggna-
dens övre plan där gästerna nu kan njuta av två spe-
cialritade bastu rum. Här har vi även skapat ett ångbad 
helt i mörkblått där fiberoptiken i taket ger en avbildning 
av norra stjärn himlen och Icehotels egenkomponerade 
rymdmusik svävar ut ur högtalarna.

Form och funktion i världsklass
Vid första anblicken kan kontrasten knappast bli större  
än den mellan Tylö och Icehotel. Tittar man närmare är  
det dock lätt att inse att vi kompletterar varandra perfekt. 
Finns det kyla, finns det behov av värme. I kontrasten  
mellan kallt och varmt finns dessutom en särskild lock-
else som alltid attraherat människor. Någonting friskt och 
vitaliserande, som ger en intensiv upplevelse av liv. 

Bakom samarbetet finns även en annan gemensam  
nämnare: samspelet mellan form och funktion, som gjort 
både Tylös och Icehotels skapelser berömda världen 
över.
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Våra flexibla proffslavar passar in i alla miljöer – speciellt om 
de sågas till på plats. Här i kombination med stabila takbjälkar 
som ger bastun en särskild karaktär.Varbergs Stadshotell är en modern konferens- och rekreationsanläggning, som bjuder på upple-

velser utöver det vanliga. Bakom den pampiga fasaden väntar en skön sekelskiftes atmosfär, rum 
med alla bekvämligheter och en välrenommerad restaurang, som är medlem i Sveriges Bästa Bord. 

Det allra bästa i våra ögon är dock – Asia Spa. Denna orientaliskt inspirerade spaanläggning finns 
längst upp under takåsarna och erbjuder en unik miljö. Att vi på Tylö får lov att bidra till denna oas 
av välbefinnande, ser vi som ett tecken på att vår filosofi om avkoppling, stämmer väl överens med 
de mångtusenåriga asiatiska traditionerna.

FA K TA
UtRUStNINg: Platsbyggt avslappningsrum försett med Tylös proffslavar, alpanel och 
ett Mega EH 150 bastuaggregat som håller temperaturen på önskvärda 40–45 °C.

Specialritat basturum med Tylös proffslavar och Mega EH 150 bastuaggregat,  
ångbadrum Elysée 9E som servas av en 9 VA ånggenerator.

OmbyggNAdEN kLAR: Sensommaren 2007.

Platsbyggda specialeffekter
Uppdraget att förnya bastuavdelningen kom direkt från hotellet. 
Eftersom det rörde sig om en befintlig lokal med både snedtak och 
grova takbjälkar, specialritades basturummen innan de byggdes 
upp på plats. Materialvalen anpassades också för att smälta in i den 
högklassiga miljön. Bastun med fönster mot torget är en favorit, där 
takbjälkar och frilagt tegel ger en härligt rustik atmosfär. I rummet 
används Tylös proffslavar, som fick sågas till på plats för att passas in 
i helheten. En annan läcker detalj återfinns i örtbastun där vi sänkte 
ned en underbelyst glasstäva i bastu laven. Praktiskt och bekvämt – 
och en riktigt fräck effekt! 

Njutning i en högre dimension
Samarbetet med hotellet flöt på bra eftersom båda parter hade 
samma ambitiösa mål. Lars-Olof Oskarsson, hotel lets VD:

– Vi valde Tylö för att vi visste att vi skulle få bra kvalitet. Och så här i 
efterhand är både jag, personalen och våra gäster mycket nöjda med 
resultatet. 

Den nya bastuoasen invigdes 2007 och erbjuder nu ett  
ång badrum, en torrbastu med möjlighet till färgterapi samt en örtbas-
tu som förhöjer njutningen ytterligare. Mitt i rummet finns dessutom 
ett mosaikinklätt kallkar, som med sitt svalkande innehåll och runda 
form ger badet en extra dimension. Här finns med andra ord allt för 
en upplevelse utöver det vanliga.

ASIA SPA
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Den gemensamma bastun intill poolrummet släpper in ljus via ett högt sittande fönster, som ger fri sikt ut mot sanddynerna och naturen. Material som 
sten och teak samt Tylös SD-aggregat understryker kvalitetsnivån.

Hotel Tylösand räknas som en av pionjärerna inom svensk spa-verksamhet. Hotellets första spa invig-
des 1998 och blev en omedelbar succé. Efter några år med ständigt hög besöksfrekvens både under 
vecko- och helgdagar, kände ledningen behov av att vidareutveckla konceptet. Anläggningen var 
underdimensionerad och hade inte riktigt hängt med i hotellets snabba utveckling i övrigt. I den vevan 
kom arkitekten Kay Linghoff, Båstad, in i bilden. Han hade medverkat i tidigare ombyggnationer på 
hotellet och var väl bekant med förutsättningarna.

Formgivning med attityd
Innan skissandet påbörjades, gjorde projektgruppen ota-
liga studiebesök och en noggrann analys på plats.  Detta 
gav en god grund för trygga beslut. Kay Linghoff: 

– Tanken bakom den nya anläggningen, var att renodla 
en känsla av den svenska västkusten i allmänhet och 
Tylösand i synnerhet. En lugn formgivning, men med 
attityd.  Jag ville att man skulle se och känna havet, vilket 
man inte kunde tidigare. 

Ett helt nytt glasat våningsplan
Lösningen blev ett nytt våningsplan om ca 900 m2 med 
stora glasytor ut mot havet. Det påbyggda etaget försågs 
med lokaler för träning, kontemplation samt ångbad 
och dusch. Här byggdes också en uthängd utepool där 
gästerna, året om, kan ligga i varmt havsvatten, blicka 
ut över dynerna och känna doften av hav medan vinden 
leker i håret.

I det nedre våningsplanet, som renoverades från grun-
den, grupperades bastu-, omklädnings- och behand-
lingsrum runt en stor, inbjudande inomhuspool.

HOTEL 
TYLÖSAND

FA K TA
ARkItEkt: Kay Linghoff, Båstad

ALLmäNt: Vi tillverkade all bastuinredning efter arkitektens ritningar. Rummen byggdes på plats 
i samråd med oss.

UtRUStNINg: Specialritad gemensam bastu i teak med SD 20 bastuaggregat och fiberoptik  
i taket. Specialritade dam- och herrbastur i teak, med SD 10 bastuaggregat och fiberoptik.

I ångbadrummet stod vi för den tekniska lösningen med 2 st 9 VA ånggeneratorer, manöverpanel 
CC100 och 2 st specialgjorda ångutsläpp som följer rummets form. Här finns även Steam-Clean med 
3 st sprinklers samt en Tylö Fresh doftautomat.

SPA-ANLäggNINgEN INvIgdES: Hösten 2006.

Tylö som arkitektens partner
Valet av Tylö som leverantör av bastu och ångbad 
gjordes efter en noggrann utvärdering – och vi invol-
verades redan på projekteringsstadiet. Kay Linghoff:

– Beslutet att välja Tylö baserades dels på deras 
kunnande   och sortimentsbredd, dels på goda 
erfarenheter  från tidigare samarbeten. I det fortlö-
pande arbetet hade jag sedan stor hjälp av Tylö, inte 
minst i tekniska frågor.  De påverkade både utform-
ning och funktioner, och deras kunskaper var ovär-
derliga vid dimensionering av till exempel teknikrum. 
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HALMSTAD
GOLFKLUBB

Av Halmstad Golfklubbs två 18-hålsbanor, rankas den ena på plats nr 67. I världen. Det 
handlar förstås om den klassiska Norra banan – spelplats för The 2007 Solheim Cup. 

Att klubben har höga ambitioner, märks även på det nyrenoverade klubbhuset. Som  
ett led i det arbetet, som fullbordades 2006, engagerades vi för att förnya våtut rymmena i  
damernas omklädningsrum. I samarbete med arkitekt och byggherre tog vi fram ett 
komplett  inrednings förslag, som vann allas gillande. Slutligen bidrog vi till att bygga upp allt 
på plats. 

Dåvarande klubbdirektören Mats Malmberg är nöjd med resultatet, liksom damerna som 
gärna kopplar av med bastu- och ångbad efter sina golfrundor under vår och höst. Samma 
goda betyg gav amerikanskorna, som använde rummet under Solheim Cup. Huruvida 
segern  över Europa grundlades av den goda uppvärmningen, låter vi dock vara osagt.

FA K TA
ALLmäNt: Tylö har utformat, byggt och installerat en komplett relaxavdelning. 

UtRUStNINg: Specialritat basturum med liggande asppanel, stående alpanel och SD 10 
bastuaggregat med golfgrön thermosafe. Fiberoptik i taket med skiftande färger. Glasfront med 
delvis frostade partier.

Specialritat ångbadrum där front, glastak och en 12 VA ånggenerator kommer från Tylö.  
Fiberoptik med lugn färgväxling. Bänkar i Corian. 

PROjEktEt SLUtFöRdES: Sensommaren 2006.

Det nya basturummet och ångbadrummet ger gott om plats för avkoppling efter en väl genomförd golfrunda. 
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Art Garden spa ligger naturskönt beläget som en del av Arken Hotell i Göteborg. Med tydlig 
fokus på naturen och med vacker inredning i form av stora panoramafönster och porlande 
vatten, är Art Garden spa givet bland Sveriges bästa spaanläggningar.

Vi på Tylö är nöjda med att ha bidragit så mycket till detta vackra spa som vi har gjort, sam-
tidigt som samarbetet med ägaren var betydande och oerhört friktionsfritt. Vi kan stolt säga 
att spaanläggningen har fått många positiva reaktioner med rekommendationer i Dagens 
Industri och utmärkelsen ”Sveriges Bästa Spa 2010”.

ART 
GARDEN 
SPA

FA K TA
ALLmäNt: Art Garden spa är ett spa med naturen som inspiration, som en 
del av Arken Hotell i Göteborg.

UtRUStNINg: Tylö konstruerade två basturum, båda med hidden heater 
aggregat. Ett ång- och saltrum byggdes, där finfördelat salt ångas upp med 
vattnet. Rummet innehåller också fiberljus color och värme i såväl bänkar som 
väggar. I rummet sitter ett 12 VA aggregat. För anläggningen byggdes också ett 
caledarium vilket är ett rum fyllt av värme där du kan koppla av och bara lägga 
dig ner på en stenhäll. Anläggningen rymmer också en isbastu som producerar 
krossad is och har en behaglig kyla efter bastubadet.

PROjEktEt FäRdIgt: Februari 2010  © Mikael Pilstrand

 © Mikael Pilstrand
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Gullmarsstrand Hotell & Konferens är en vackert belägen anläggning vid Gullmarns strand 
vid Fiskebäckskil. Anläggningen som är öppet året runt erbjuder logi och mat av högsta klass, 
såväl som en bastuavdelning för avslappning och välbefinnande.

Se den vackra utsikten i bastun med panoramafönster eller njut av värmen i varmrummet. Tylö 
har hjälpt till att göra upplevelsen på Gullmarsstrand Hotell & Konferens än mer oförglömlig.

FA K TA
ALLmäNt: Hotellet är en SPA, konferens- och hotellanläggning i Fis-
kebäckskil, Bohuslän. 

UtRUStNINg: På hotellet hjälpte Tylö till att bygga ett varmrum med 
värmeslingor i både bänkar och väggar. Ett basturum med stora panora-
mafönster byggdes också. Rummet är i rutade fanerskivor av björk och 
innehåller ett EP 100 aggregat. 

PROjEktEt FäRdIgt: Mars 2009 

GULLMARS-
STRAND
HOTELL & KONFERENS

Med vyer som den här är det lätt att koppla av i den havsnära bastun.
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Victoria Park är ett nybyggt lyxboende för äldre av internationellt slag, be-
läget i närheten av Malmö. På boendet finns förutom en spaavdelning även 
tennisbana, golfbana, biograf, restaurang, festlokal och mycket mer.

Tylö hjälpte till att bygga ett trivsamt spa som inte bara är öppet för de 
residerande utan även allmänheten. När ett exklusivt lägenhetskomplex för 
välbefinnande och avslappning skulle byggas var Tylö en självklar del av 
detta, något vi givetvis är nöjda med. 

VICTORIA
PARK

FA K TA
ALLmäNt: Victoria Park är ett lyxboende för äldre i närheten av Mal-
mö, med en öppen spaavdelning.

UtRUStNINg: I Victoria Parks spaavdelning har det arbetats efter 
Tylös standardprodukter men med en viss touch. På anläggningen finns 
två basturum, ett för män och ett för kvinnor. Båda dessa innehåller SDK 
10 aggregat och ljusskenor under lavar för att få en stämningsfull effekt. 
Fiberoptiken i taket har samma effekt. Ett varmrum har byggts helt i trä 
med infällda fönster. På anläggningen finns också en kristallbastu i 
bergskristall belyst med fiberoptik color. Bastun är dessutom försedd 
med doftautomat. Det finns även ett ångrum med ett 12 VA aggregat. 

PROjEktEt FäRdIgt: Februari 2010 
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Hotell Skansen i Båstad har byggt ett exklusivt kallbadhus 
för välbefinnande. Via badhuset kan du givetvis bada i havet 
eller varför inte njuta en stund i bubbelpoolen. Kallbadhuset 
innehåller också en lounge med eldstad, och det självklara 
för ett kallbadhus, basturum. 

KALL-
BADHUSET
BÅSTAD

FA K TA
ALLmäNt: Vid Båstads strand sträcker sig ett exklusivt kallbadhus ut i 
havet. 

UtRUStNINg: Tylö har hjälpt till med inredningen i de båda basturum-
men. Båda rummen innehåller Tylös proffsinredning bestående av alumini-
um och trä i asp, där lavarna i rummet är uppbyggda på tre nivåer.  

PROjEktEt FäRdIgt: Mars 2009
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Stenungsbaden Yacht Club är ett klassiskt seglartillhåll på västkusten som erbju-
der såväl god mat som bastubad i olika former, allt för bästa tänkbara rekreation. 
Bluewater Sports & Health Club andas, precis som resten av Stenungsbaden 
Yacht Club, den avslappnade elegans som kännetecknar den amerikanska öst-
kusten. Ett spa som garanterat inte liknar något annat du sett i Sverige.

Vi på Tylö är stolta över att ha bidragit med produkter och konstruktioner till 
denna anrika och vackra anläggning. Reaktionerna har också visat sig vara posi-
tiva från många olika håll. FA K TA

ALLmäNt: Stenungsbaden Yacht Club är ett modernt hotell med res-
taurang och egen spa-avdelning i form av Bluewater Sport & Health Club.  

UtRUStNINg: Tylö byggde två basturum, båda med lavar och panel i 
ceder. Båda basturummen är byggda som Tylarium, det vill säga med både 
bastu och ångbastu. Innehåller bastuaggregat SDK 10 och ångaggregat 9 
VA. På anläggningen finns också ett ångrum med ångaggregat 12 VA samt 
ett varmrum med värmeslingor i bänk och vägg. 

PROjEktEt FäRdIgt: Mars 2009

STENUNGS-
BADEN
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Klassisk (torr)bastu
Den mest extrema varianten av traditionellt bastubad är 
torrbastu, som kännetecknas av mycket hög värme (ca 
95–110 °C) och näst intill obefintlig luftfuktighet. Denna 
variant passar alla som gillar när bastuvärmen sticker i 
skinnet och svettningen får fungera som avkylning för 
huden. 

I det mer klassiska bastubadet ligger temperaturen mel-
lan 75 och 90 °C och luftfuktigheten på 20–35 %. Då och 
då häller man en skopa vatten på de heta stenarna, så 
kallad badkastning. Hudens porer öppnas, svettningen 
renar och överflödiga hudceller försvinner i duschen. 
Ritualen avslutas med intensiv badkastning.

Ångbastu
En mild form av bastubad som badas i 45–65 °C. Denna 
temperatur i kombination med en kontinuerlig och 
automatisk tillförsel av ånga ger 40–65 % luftfuktighet. 
Resultatet blir ett mjukt, härligt klimat som både små och 
stora bastubadare kan njuta länge av. Precis som det 
klassiska bastubadet, ger ångbastubadet en skön känsla 
av ren och fräsch hud, samtidigt som det skänker ro och 
vederkvickelse åt  
alla sinnen. 

Ångbastun lämpar sig också väl när man vill förhöja 
njutningen med hjälp av naturella örter eller doftessenser. 
Vår lösning Tylö Fresh är i många fall att föredra eftersom 
denna automatiskt portionerar doftessenserna i rummet.

Ångbad
I ångbadet är luftfuktigheten konstant 100 % och tempe-
raturen låg, bara 40–45 °C. Resultatet blir en skön och  
stimulerande badform, som inbjuder till långa avkopplan-
de sittningar. Ett ångbad är också rogivande på så vis att  
ångan omsluter den badande, som upplever känslan av  
total avskildhet. 

Ett ångbadrum måste vara tätt, vilket ställer höga krav  
på material, fästmassor och tätmembran. Tylös ångbad-
rum är gjorda i plast /glas och lämpar sig väl för inbygg-
nad.  

Om rummet ska helkaklas, bör taket rundas så att inte  
kondensvattnet droppar ner på gästerna. Sitsarna bör  
utformas anatomiskt och gärna ha värmeslingor, för att  
inte upplevas som kalla. Tänk också på att placera ångut-
släppet på rätt ställe för att eliminera skållningsrisken.

Ibland kan det vara praktiskt att installera duschblandare 
och duschstril inne i ångbadrummet. Tänk då på att vara 
noga med att fall och brunnar blir rätt.

Infrabastu
Denna badform bygger på infraröd direktverkande strål-
ningsvärme och skiljer sig från vanliga bastubad. Den  
infraröda djupgående värmestrålningen som alstras i Tylö 
infra-paneler består av IR-B och IR-C, som används inom 
skönhetsvården, bland annat för att öka effekten av olika 
hudvårdsbehandlingar. IR-strålning används även i medi-
cinska sammanhang och anses ha egenskaper som lind-
rar vid reumatism, muskelsmärtor och liknande besvär. 
Eftersom värme i alla former stimulerar både det fysiska 
och det mentala välbefinnandet, kan man lugnt säga att 
Tylö infra-paneler gör gott för både kropp och själ. 

Tylö infra-paneler är separata enheter som lämpar sig för 
installation i en befintlig bastu.  

Multibastu
Att installera Tylö infra-paneler och Tylö bastuaggregat 
i ett och samma basturum är ett optimalt koncept. För-
utom de positiva effekterna av den infraröda strålningen 
fungerar infra-panelerna som snabbuppvärmare av 
bastun. Det betyder att man kan påbörja badet nästan 
direkt och att tidsbrist inte behöver hindra någon från att 
njuta av ett bastubad. 

Infraröd strålning direkt mot kroppen, samtidigt som 
bastu aggregatet värmer upp luften i basturummet, är 
med andra ord en kombination väl värd att satsa på.

Variera njutningen med  
olika temperatur och luftfuktighet
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