
NAVRŽEN PRO LEPŠÍ VZDUCH



Kvalita vzduchu 
uvnitř je až 

pětkrát více 
znečištěná než 

venku.

Nadechneme 
se 20 000krát 

denně, to je  
10 000 litrů 

vzduchu.

Dokonce i vesnice 
vykazují stejnou 

úroveň znečištění 
ovzduší jako 

městské oblasti.

V našem životě 
strávíme až  

90 % času uvnitř 
budov.

Na celém světě 
žije 9 z 10 lidí 
ve špatných 
podmínkách 

kvality ovzduší.

Duux byl založen před 20 lety a zaměřuje se na navrhování, vývoj a výrobu různých 
produktů pro úpravu vzduchu. Díky rozsáhlému výzkumu, kreativním zdrojům a rozvoji 

společnosti jsme vytvořili celou řadu produktů, které můžete používat po celý rok.  
Naším posláním je poskytnout Vám nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti a zvýšit 

Vaše pohodlí tím, že navrhujeme úchvatné, funkční a účinné produkty.

Duux – to je víc, než jen pěkný design.

Podívejte se ven: vzduch tam nevypadá příliš špatně, že? Ale pokud se podíváme 
pozorněji, je plný nebezpečných mikroskopických částic a rizikových látek.  

Bohužel tyto znečišťující látky nejsou viditelné lidským okem.  
A co je děsivější: vzduch uvnitř je na tom ještě hůř.

#ROZDÝCHÁTETO?



To nejlepší z holandského designu
Inspirované logikou a krásou přírody, naše návrhy jsou charakterizovány trojicí: osvědčené 

technologie, vědy o materiálu a organické formy. Navržené a vyvíjené v Eindhovenu,  
tvůrčím inkubátoru Evropy, který byl nedávno také označen za nejchytřejší region na světě. 
Domov mnoha designových a na znalosti zaměřených společností a vzdělávacích institucí, 

jako je Design Academy a Technická univerzita (TU/e).

Vytvoření loga naší značky
spojení holandské historie a firemních hodnot

Tvar představuje 
křídla větrného mlýnu, 
jedné z nejznámějších 

ikon Holandska pro 
udržitelnou větrnou 

energii.

Symbol tvořivě 
kombinuje všechna 
písmena, která tvoří 
název značky DUUX.

Umělecké tahy 
štětcem ilustrují 

holandský design, 
který byl vždy 

nedílnou součástí 
nizozemské kultury.

Svěží tyrkysová barva je 
směsice čistého vzduchu 
a zelené pro životní 
prostředí, tedy hodnot, 
o které se usilujeme.



Jedinečné umělecké dílo, které čistí vzduch

Potřeba čistého vzduchu
Nejste si toho obvykle vědomi, ale vzduch, který dýcháme, je plný 
znečišťujících látek! Ještě horší je, že vzduch uvnitř je až pětkrát více 
znečištěný než venku. A pokud si uvědomíte, že trávíme 90 % našeho času 
uvnitř... čistička vzduchu se sotva může zdát luxusní věcí!

Jedinečný design
Jedinečný vzhled přístroje Solair znamená, že ho můžete skutečně využít jako 
výstavní kus ve svém obývacím pokoji. A co víc, protože nasává vzduch ze 
všech stran, je mnohem efektivnější než čistička, která je zastrčená v rohu!

Vzduch a osvětlení
Solair se stará o dvě základní potřeby: čistý vzduch a světlo. Vedle funkce 
čištění vzduchu nabízí také vícebarevné osvětlení. Nastavte barvu a intenzitu 
světla podle vlastního vkusu.

99,97% účinnost odstranění
Tři filtrační vrstvy čistí vzduch od až 99,97 % částic a znečišťujících látek. 
A to znamená čerstvý vzduch: příjemný na dýchání a dobrý pro Vaše zdraví. 
Výkonný motor dokáže vyčistit 270 m3 vzduchu za hodinu.

Solair
CHYTRÁ Č IST IČKA VZDUCHU

 Kapacitní dotykové ovládání

 Trojstupňová filtrace

 Barevné uklidňující osvětlení

 Účinné na ploše – až 40 m2

 Indikátor okamžité kvality vzduchu

 3 provozní režimy

 Snímač PM2.5 a VOC

 Indikátor výměny filtru

Samostatně prodejné:

 Filter HEPA + aktivní uhlí



Vaše osobní čistička vzduchu

Kompaktní a osobní
Udržujte své osobní prostředí čisté a šetřete místo stylově: o tom přístroj 
Sphere je. Tento kompaktní, elegantní čistič vzduchu je ideální pro menší 
prostory a může s Vámi dokonce cestovat z místnosti do místnosti.

Aromaterapie
Kromě odstraňování může Sphere do vzduchu také přidávat, protože 
funguje také jako odpařovač pro esenciální oleje! Stačí jen přidat pár kapek 
aromaterapie do nádržky na olej a vychutnat si uvolňující vůni po celé 
místnosti.

Ochrana dvouvrstvým filtrem
Vestavěný ionizátor uvolňuje negativní ionty do vzduchu, aby zachytil drobné 
částice a nasál je do filtru HEPA, čímž produkuje čistý vzduch. Aktivní uhlí 
také odstraňuje škodlivé plyny a nepříjemné zápachy, jako je tabákový kouř.

Zapnout světla
Přídavné noční osvětlení navodí mystickou náladu a vytváří více pohodlí 
večer i v noci. Všechna nastavení přístroje Sphere lze upravit jedním 
stisknutím tlačítka.

Sphere
ČISTIČKA VZDUCHU

Kompaktní design

Proudění vzduchu 68 m3/hodina

Osvětlení LED pro správnou 
atmosféru

HEPA + uhlíkový filtr

Ionizátor

Nádobka na olej  
pro aromaterapii

Nízká spotřeba energie

Tichý provoz

Samostatně prodejné:

 Aromaterapie

 HEPA + uhlíkový filtr



Elegantní samoregulační zvlhčovač vzduchu.

Holandský design
Zajištění zdravého vzduchu ve Vašem obývacím pokoji není jedinou funkcí 
Ovi – ještě také skvěle vypadá. S hravým oválným tvarem a výraznými 
dřevěnými lamelami je Ovi zvlhčovač, který by neměl být schovaný.

Jak Ovi funguje
Ventilátor fouká vzduch přes vlhký filtr, což způsobuje, že se voda odpaří 
přirozeně a minimalizuje riziko nadměrného zvlhčování. Pokud chcete, stačí 
přidat pár kapek aroma pro příjemnou vůni. Voilà, ihned si užijte zdravý vzduch!

Jednoduché doplnění vody
Plnění Ovi je stejně snadné jako zalévání Vašich květin. Ve skutečnosti je to 
úplně stejný proces. Jednoduše nalévejte vodu na horní část přístroje, abyste 
jej znovu naplnili. Není třeba odstraňovat nádržku, ani nemusíte chodit tam 
a zpět k vodovodnímu kohoutku. 

Vyměnitelný filtr na vodu 
Ovi fouká do vašeho obytného prostoru pouze čistý vzduch. Filtr účinně 
odstraňuje vodní kámen a bakterie. Ovi se vždy dodává se standardním 
vodním filtrem, který vydrží až 6 měsíců.

Ovi
ODPAŘOVACÍ  ZVLHČOVAČ

Samoregulační odpařování

Vyměnitelný PET + nylonový filtr

Nastavitelná regulace  
produkce mlhy

Indikátor LED pro doplňování vody

Jednoduché plnění vrchem

Automatické vypnutí

Osvětlení LED pro správnou 
atmosféru

Vhodné pro aromaterapii

Samostatně prodejné:

 Aromaterapie

 PET + nylonový filtr



Okamžitě studená mlha – zvlhčovač na nohách.

Přitažlivý design
Mlha se nejlépe vstřebá do okolního vzduchu, když přístroj umístíte na 
stůl nebo na komodu. Stylové dřevěné lamelové nohy, kulatý tvar a kožená 
lamela znamená, že si přístroj Tag zaslouží prominentní místo ve Vašem 
obývacím pokoji.

Ultrazvuková technologie
Ultrazvuková technologie přímo zajišťuje viditelnou mlhu. Mlha je studená, 
a tedy také bezpečná pro děti i domácí zvířata. Kromě toho je tato 
technologie mimořádně tichá a vysoce energeticky úsporná.

Deset hodin bez doplňování
Jeho velká vodní nádržka o objemu 2,5 litru znamená, že Tag se nezastaví – 
vydrží až deset hodin! Osvětlení na spodní straně automaticky začne blikat 
červeně, když je čas na doplnění. 

Vyměnitelný filtr na vodu
Vyměnitelná kazeta ve nádržce na vodu zabraňuje vápencovým usazeninám, 
jak v zařízení, tak v mlze. To znamená, že zvlhčovač se snadno čistí 
a nebudou vás obtěžovat bílé usazeniny od vodního kamene.
 

Tag
ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ

Ultrazvuková mlha

Vhodné pro aromaterapii 

Tichý provoz

Indikátor LED pro doplňování vody

Nastavitelné ovládání produkce

Automatické vypnutí

Osvětlení LED pro správnou 
atmosféru

Nízká spotřeba energie

Samostatně prodejné:

 Aromaterapie 

 Filtrační kazeta 



Váš osobní zvlhčovač vzduchu

Osobní pohodlí 
Sphere umožňuje, aby každý pokoj vypadal stylově a zajišťuje, že váš osobní 
prostor bude mít optimální vlhkost. Tento kompaktní, elegantní zvlhčovač 
vzduchu je ideální pro menší prostory a může s Vámi dokonce cestovat 
z místnosti do místnosti. 

Okamžitá mlha 
Ultrazvuková technologie produkuje chladnou mlhu během několika sekund. 
Tato zvlhčovací technika je vysoce energeticky úsporná a tichá. 

Snadné použití 
Sphere můžete ovládat pomocí osvětleného panelu kláves na horní 
části zařízení. Časové a intervalové režimy jsou ideální pro noční použití 
a prodlužují dobu chodu na plnou nádržku na vodu. 

Zapnout světla 
Přídavné noční osvětlení navodí mystickou náladu a vytváří více pohodlí 
večer i v noci. Noční světlo využívá energeticky úsporné LED diody a může 
být ovládáno samostatně.

Sphere
ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ

Velká nádržka na vodu

Ultrazvuková mlha

Osvětlení LED pro správnou atmosféru

Vhodné pro aromaterapii

Automatické vypnutí

Funkce časovače

Nízká spotřeba energie

Tichý provoz

Samostatně prodejné:

 Aromaterapie



Váš dokonalý wellness společník.

Kompaktní a snadno použitelný
Na stole, ve Vašem nočním stolku nebo dokonce i na podlaze: Iconic vypadá, 
že patří všude tam, kam ho umístíte. A protože je tak kompaktní, je velmi 
snadné ho kamkoliv přenést. Nastavení upravíte jediným dotykem.

Aromaterapie
Aromaterapie byla po staletí používána ke stimulaci smyslů. Každá vůně má 
jiný účinek. Stačí přidat pár kapek aromatického oleje do vašeho přístroje 
Iconic a užít si úžasný pocit pohody a relaxace – to vše u Vás doma!

Energeticky účinná ultrazvuková technologie
Iconic vypouští aromatickou mlhu pomocí neslyšitelných vysokofrekvenčních 
zvukových vibrací. Tato difuzní technologie je mimořádně energeticky 
úsporná.

Svítící LED-kroužek
Samozřejmostí je, že příjemné vonné látky z přístroje Iconic Vám pomáhají 
se uvolnit , ale osvětlený LED kroužek v horní části přidává na této příjemné 
atmosféře a je dokonalou třešničkou na dortu pro váš relaxační rituál.
 

Iconic
AROMA DIFUZÉR

Ultrazvuková technologie

Nastavitelné ovládání produkce

Osvětlení LED pro správnou 
atmosféru

Účinné na ploše – až 40 m2

Kapacitní dotykové ovládání

Max. doba provozu – 13 hodin

Nízká spotřeba energie

Vhodné pro aromaterapii

Samostatně prodejné:

 Aromaterapie



Univerzální regulátor vzduchu.

Kompaktní a účinný
Mistral je dokonalým nástrojem pro snížení vysokých hladin vlhkosti ze vzduchu 
v místnostech do 40 m2. Od koupelny přes prádelny až po ložnice: tento výrobek 
dokáže v tichosti vytáhnout nadměrnou vlhkost až do 15 litrů denně.

Automatické ovládání vzduchu
Pomocí integrované funkce regulace vlhkosti můžete nastavit požadovanou 
úroveň relativní vlhkosti v rozmezí 40 % – 80 %. Přístroj se automaticky zapne, 
když se vlhkost zvýší nad nastavenou úroveň a po dosažení požadované úrovně 
vlhkosti se vypne. Už žádné plýtvání energií!

Více režimů provozu
Mistral má tři provozní režimy: automatický režim pro nepřetržité odvlhčování, 
tichý režim pro noční provoz a režim sušení prádla pro nejrychlejší extrakci 
vlhkosti. Všechny režimy lze nastavit pomocí 2, 4 nebo 8 hodinového časovače.

Snadnost a pohodlí
Díky své kompaktní velikosti se Mistral snadno hodí do jakéhokoliv rohu místnosti. 
Ačkoliv nenápadný, ale má např. kolečka, 2,5L zásobník na vodu, kontinuální 
vypouštěcí hadice a výklopnou rukojeť umožňují snadné a pohodlné každodenní 
používání.

Mistral
ODVLHČOVAČ

Digitální LED displej

Regulace vlhkosti

Automatické odmrazování

PET filtr

Režimy časovače

Režim sušení oblečení

Kontinuální odtoková hadice

Výklopná rukojeť a kolečka



Příslušenství 
UDRŽUJTE  NEBO VYLEPŠUJTE  SVÉ  PRODUKTY DUUX

Esenciální oleje (Aromaterapie)

PRO ČISTIČKY VZDUCHU A ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Aromaterapie je způsob, jak zvýšit štěstí, zdraví a blahobyt.
Esenciální oleje Duux stimulují Vaše smysly, aby Vám poskytly fyzické a emocionální prožitky.

K dispozici v následujících vůních:

Filter HEPA + 
aktivní uhlí

PRO PŘÍSTROJ SOLAIR

99,97% účinnost 
odstranění • Životnost 

4500 hodin • Odstraňuje 
PM2.5, VOC, prach, kouř, 

alergeny ze zvířat, pyl, 
plísně, chemické látky, 

viry a bakterie.

Filter HEPA + 
aktivní uhlí

PRO PŘÍSTROJ SPHERE

99,97% účinnost 
odstranění • Životnost 

4500 hodin • Odstraňuje 
PM2.5, VOC, prach, kouř, 

alergeny ze zvířat, pyl, 
plísně, chemické látky, 

viry a bakterie.

Antibakteriální 
kazeta proti 

vodnímu kameni

PRO PŘÍSTROJ TAG

Absorbuje minerály,  
aby se zamezilo vodnímu 

kameni • Zachycuje 
bakterie pro čistou 
produkci • Zajišťuje 
optimální účinnost • 

Životnost 6 – 9 měsíců.

PET + nylonový 
vodní filtr

PRO PŘÍSTROJ OVI

Kapacita absorpce 
vody > 300 g / m2  • 

Absorbuje minerály, aby 
se zamezilo vodnímu 
kameni • Zachycuje 
bakterie pro čistou 
produkci • Zajišťuje 
optimální účinnost • 

Životnost 3 – 6 měsíců.

Levandule
uklidňující  

a relaxační účinek

Eukalyptus
 zmírňuje nachlazení  
a vyčistí dýchací cesty

Citronella
 odpuzuje hmyz  

a vyčistí mysl 




