
B A S T U  D U S C H  Å N G B A D



Tylö leder utvecklingen  
även på vedeldat.
Det finns många argument för Tylö bastu
ugnar. 
 För det första har vi lika höga ambitioner 
på det här området som för våra övriga pro
dukter. Vårt kvalitetstänkande känns direkt 
på tyngden och stålets tjocklek. Materialet 
är också bästa tänkbara: rostfritt stål, AlZ
stål och stabilt konstruktionsstål. 
 För det andra har vi utvecklat en rad tek
niska finesser, som ger för delar både under 
och efter en eldningsomgång. Eldstadens 
bakre vägg skyddas t ex av en luftstyrnings
skiva, som ger effektivare förbränning och 
extremt låg vedförbrukning. Dessutom är 
varje ugn försedd med vår paten terade 
Coandakonstruktion, en finess som maga
sinerar värmen under lång tid.
 För det tredje: har du provat en bastu
ugn från Tylö så märker du tydligt skillna
den!

Badkastning på elitnivå. Tylö bastu
ugnar har stora, djupa stenmagasin med 
utomordentliga badkastningsresurser,  
vilket garanterar en behaglig känsla när 
den fuktmättade värmen sakta sprider sig 
över kroppen.

Spara på veden – inte på njutningen. 
Normalt krävs bara en eldningsomgång för 
att värma upp bastun från +20° C till öns
kad temperatur. Eftersom vårt patenterade 
Coandasystem effektivt magasinerar vär
men under lång tid kan du fortsätta bad
kastningen – även när elden har slocknat.

Rymliga vattenbehållare. Tylöugnarna 
kan även levereras med rostfri vattenbehål
lare. Tanken är tryggt placerad innanför 
bastuugnens mantel och är lätt att fylla på 
genom den stora öppningen.

Glaslucka ger skönare miljö. Alla Tylö
ugnar (utom K007) har lucka av Ceram 
specialglas som tål minst 800° C. Elden 
strålar vackert genom glaset, lyser upp 
bastun och skapar en härlig stämning.

Samtliga ugnar har asklucka och botten
roster. Anslutning till rökrör görs valfritt 
upptill eller på ugnens baksida. För bas
tuskorsten – se nästa uppslag.

KL-20 (Art. 6405 1030)
Med stor glaslucka.

KL-20 V (Art. 6405 1031)
Vattentank på höger sida.

K-007 (Art. 6405 2000)
Kompakt modell för den 
minsta bastun.

KL-12 (Art. 6405 1010)
Med stor glaslucka.

KL-12 V (Art. 6405 1011)
Som ovan, och med vattentank  
på höger sida.

KL-16 (Art. 6405 1020)
Med glaslucka.

Tänk dig den inbjudande doften av ved och kåda, det rogivande sprakandet från ugnen som då och då överröstas 

av det fräsande ljudet från badkastningen, och hur ångande moln sprider imma på fönstren och skickar fram väl

görande värmevågor som sätter luften i dallring …

 Det är något alldeles speciellt med en vedeldad bastu, och eftersom vi på Tylö älskar bastubad i alla dess  

former, har vi givetvis ett brett sortiment även på vedeldat. Gemensamt för alla våra kvalitetsugnar är en unik kon

struktion som magasinerar värmen. Det gör att du kan njuta riktigt länge – och att din vedeldade bastu vid sjön, 

skogstorpet, fjällstugan eller på villatomten står i en klass för sig!

Vedeldade bastuugnar.

(Exkl. bastusten.) 
Fler modeller av vedeldade bastuugnar presenteras på vår hemsida, www.tylo.se.



Välj rätt storlek på bastuugnen. 
Ugnens effekt i förhållande till basturummets volym framgår av tabellen här intill. Kompensation för tegelväggar beräknas genom att lägga 
till 3 m3 för varje kvadratmeter tegelvägg (eller enkel glasvägg) som överskrider 2 m2. Om bastun har oisolerad timmervägg ökas volymen 
med 25 %. Välj alltid den större ugnen vid gränsfall.

Bastuskorstenssats Ø 100
(Art. 6505 3020)
Lättmonterad sats med Ø 100 mm passan
de till Tylös vedeldade bastuugnar. Satsen 
består av 1 m oisolerat rökrör, 2 x 1 m iso
lerat rökrör, genomföringsstöd, regnkrage 
och regnskydd.

Vi erbjuder komplett skorstenssats som är speciellt dimensionerade för 

våra vedeldade bastuugnar. Skorstenssatsen är uppbyggd med ett lätt

monterat modulsystem. 

 Vår modulskorsten håller högsta kvalitet och används främst till ved

eldade bastuugnar som saknar befintlig murstock, samt vid om och ny

byggnation. Skorstenssatsens rökrör är tillverkat av rostfritt syrafast stål, 

som utvändigt är beklätt med högvärdig keramisk värmeisolering. 

Bastu skorstenar.

K-007

KL-12

KL-12 V

KL-16

KL-20

KL-20 R

KL-20 V

Bastu-
volym 

m3

Bastuugn
modell

3 – 7

5 – 10

5 – 10

9 – 16

8 – 20

8 – 20

8 – 17

Effekt
kW

7

12

12

15

18

18

18

330 x 430 x 600

410 x 500 x 660

575 x 500 x 660

435 x 490 x 710

480 x 500 x 780

480 x 500 x 780

645 x 500 x 780

B x D x H
mm

Vatten-
tank
liter

–

–

25

–

–

–

28

104

104

104

104

104

104

104

Rök- 
öppning Ø 

mm

Avstånd från golv  
till underkant 
bakre rökrör

410 mm

450 mm

450 mm

505 mm

513 mm

513 mm

513 mm

Vikt 
utan 

sten kg

Sten-
mängd 

kg

32

48

53

55

62

62

67

25 – 30

40 – 45

40 – 45

40 – 45

60 – 65

60 – 65

60 – 65

B A S T U  7 2 – 7 3

Regnskydd

Isolerad del 
(2 x 1000 mm)

Regnkrage

Genomföringscylinder *

Genomföringsstöd

Rökspjäll *

Oisolerad del 
(1000 mm)

* Extrautrustning

Isolerade mellandelar
100/1000 mm (Art. 6505 3021)
Isolerad mellandel 1000 mm. Ø 100 mm.

100/500 mm (Art. 6505 3022)
Isolerad mellandel 500 mm. Ø 100 mm.
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