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Zdravé … čisté …. svěží …

CA1000 ZV1000 ZV2000

Rodina Perfect Air
Portfólio spotřebičů Concept se rozrostlo 
o další skupinu výrobků. 

V jednoduchém a čistém designu si 
můžete vybrat zvlhčovače, odvlhčovače,  
anebo čističku vzduchu.

V Conceptu se staráme nejen o vzhled 
a funkčnost domácnosti, ale také o Vaše 
zdraví.



zvýšit
vlhkost

zbavit
nečistot

snížit
vlhkost

OV1000 OV2000



Dýchejte
zdravě

Věnujte pozornost vzduchu, který dýcháte. Čističky vzduchu 
zbaví Vaši domácnost nečistot ve vzduchu a tím chrání Vaše 
dýchací cesty. Snižují na minimum množství alergenů v ovzduší 
a pomáhají tak k lepšímu dýchání.

• Čistý vzduch bez nečistot a alergenů

• Chrání dýchací cesty
• Zničí bakterie, viry a zápach



CA1000



zbavit
nečistot

Svěží
vítr z hor

Čistička vzduchu  
CA1000

Víte, že….
Zhruba 70 % venkovního vzduchu 
pronikne do domů a bytů? K tomu 
spousta alergenů, roztočů, smog 
a inverze.  Přitom řešení může být 
tak jednoduché – čistička vzduchu. 
Vyčistí Vám vzduch v prostorech 
o velikosti až 30 m2. Hodnota výkonu 
CADR je 238 m3/h

3 999 Kč

FILTRACE

ÚČINNOST 99.98 %

+ IONIZER4x + UV LAMPA

Velikost místnosti 25 – 35 m2

Příkon 55 W

CADR 238 m3/h

Hlučnost 30 – 55 dB

Časovač 2 / 4 / 8 hodin

Nastavení 3 rychlosti



Čtyřstupňová filtrace

Za první stupeň filtrace 
můžeme považovat přední 
kryt spotřebiče. Druhý je 
tzv. prachový předfiltr, ten 
zachycuje prachové částice, 
alergeny a chrání HEPA filtr. 
Uhlíkový filtr pohltí pachy 
ve vzduchu a dokonce 
i  formaldehyd a benzen. 
Posledním článkem filtrace 
je samotný HEPA filtr, který 
zachycuje prach, kouř, pyl, 
bakterie, viry, plísně a má 
technicky garantovanou 
účinnost 99,98 %.

UV lampa a ionizátor

Ultrafialové záření likviduje 
škodlivé bakterie, viry 
a plísně. Ionizace je další, 
velmi důležitou funkcí 
čističky. Vzduch se ionizuje 
pomocí elektrického výboje, 
tzn. zvyšuje množství 
iontů ve vzduchu, které 
nám pomáhají jej čistit. 
Jejich počet má pozitivní 
vliv na kvalitu dýchání, 
lidskou psychiku, lepší 
soustředěnost, zvýšenou 
výkonnost a hlavně pomáhají 
v boji proti bolestem hlavy.   

Časovač a rychlost

U čističky vzduchu CA1000 
máte na výběr ze tří rychlostí 
provozu. Nejnižší rychlost 
má hlučnost pouhých 30 dB, 
takže se nemusíte bát 
čistit vzduch i v noci. Další 
vychytávkou je časovač, 
kterým můžete nastavit 2, 
4 nebo 8 hodin provozu. 
K  dispozici je i  režim 
nepřetržitého provozu. 
Nemusíte se starat ani o to, 
kdy je třeba vyměnit filtr. 
Indikátor výměny filtrů Vás 
upozorní na jeho výměnu.



Ideální
prostředí

Trpíte zvýšenou únavou, chronickou rýmou nebo Vás pálí oči 
a máte neustálé problémy s vysušenou pokožkou? Pak byste 
si měli zkontrolovat, zda nedýcháte suchý vzduch, který nejen 
v topné sezóně může způsobit řadu zdravotních komplikací. 
Nejlepším řešením v boji se suchým vzduchem je zvlhčovač, 
který přemění vodu na vodní páry, ty se rozptýlí ve vzduchu 
a zvýší jeho vlhkost.

• Zdravé a snadné dýchání 

• Volba ideální vlhkosti
• Dlouhá doba provozu



ZV1000

ZV2000



zvýšit
vlhkost

Bojovník
s nachlazením 

Ultrazvukový zvlhčovač 
vzduchu s ionizátorem
ZV2000

Sami si můžete nastavit stupeň 
vlhkosti, intenzitu mlhy a jemné 
osvětlení. Nechybí ani princip 
ultrazvuku a ionizace, která je 
u vlhčovačů velmi důležitá. Zvlhčovač 
vzduchu ZV2000 je vhodný do 
místnosti o rozměru cca 50 m2 a nabízí 
možnost volby mezi studenou i teplou 
párou, díky které kombinuje hned 
několik typů zvlhčovačů. V létě se tak 
můžete příjemně chladit a v zimě si 
přitopit. 

2 999 Kč

Velikost místnosti 40 – 50 m2

Příkon 110 W

Kapacita zásobníku 5 l

Hlučnost 30 dB

Doba provozu 15 hodin

Nastavení 3 stupně vlhkosti 
 3 stupně rychlosti



Princip ultrazvuku

Je libo studenou nebo teplou 
páru? Vybrat si můžete hned 
z několika funkcí. Jeho 
hlavní předností je, jako i u 
ostatních ultrazvukových 
zvlhčovačů, nízká spotřeba 
elektrické energie. V tomto 
případě to je 110 W a i přesto 
je velice efektivní.  

Ionizátor

Ionizace je další důležitou 
funkcí zvlhčovače. Vzduch se 
ionizuje pomocí elektrického 
výboje, tzn. zvyšuje množství 
iontů ve vzduchu, které nám 
pomáhají jej čistit. Jejich 
počet má pozitivní vliv 
zejména na kvalitu dýchání 
a lidskou psychiku. 

3 stupně vlhkosti

Stupně vlhkosti můžete 
nastavit na 45 %, 55 % nebo 
dokonce 65 %, případně si 
můžete vybrat i intenzitu 
mlhy a to rovnou hned ze 
tří stupňů.  Automatické 
zapínání a  vypínání Vám 
udrží  zvolený stupeň 
vlhkosti.



zvýšit
vlhkost

Nadechněte se...

Ultrazvukový  
zvlhčovač vzduchu 
ZV1000

Hlavní předností ultrazvuku je nízká 
spotřeba elektrické energie. Svým 
kompaktním rozměrem zapadne do 
každé domácnosti, a pokud jeho 
pomoc nebudete zrovna potřebovat, 
nezabere mnoho místa. Zvlhčovač 
vzduchu je vhodný do místnosti 
o rozměru cca 15 m2. Najde si své 
místo jak v koupelně, ložnici, tak 
i  v  kanceláři. Příjemným doplňkem 
je jemné osvětlení, které můžete 
libovolně využívat.

699 Kč

Velikost místnosti 15 m2

Příkon 12 W

Kapacita zásobníku 0,7 l

Hlučnost 30 dB

Doba provozu 7 – 10 hodin

Nastavení 2 intenzity páry



Na jeden dotek

V jednoduchosti je krása.  
U spotřebičů to platí dvoj- 
násob. Jedním tlačítkem 
zvlhčovač zapnete, vypnete, 
nastavíte intenzitu páry 
a  osvětlení. Jednoduché 
ovládání, které zvládnou 
i děti.

Intenzita páry

Ultrazvukový zvlhčovač 
má dvě možnosti nastavení 
intenzity páry s výkonem 80 
ml/hod. nebo 40 ml/hod. 
Stačí jednoduše naplnit 
nádržku o objemu 0,7 l a 
můžete si až 10 hodin užívat 
svěžího vzduchu.  

Tichý jako myška

Nemusíte mít obavy, že by 
Vás při spánku rušil, hlučnost 
je pouhých 30 dB. Tato nízká 
hlučnost se dá přirovnat 
ke zvuku padajícího listí. 
Dopřejte si odpočinek při 
jemném zvuku vznikající 
páry.



Zbaví Vás
vlhkosti

Nadměrná vlhkost je ideální pro tvorbu plísní, které v domácnosti 
neškodí jen Vám, ale urychlují kazivost jídla a působí dýchací 
obtíže. Pomocí odvlhčovače vzduchu můžete vlhkost ve Vaší 
domácnosti regulovat, a tím předcházet těmto nepříjemným 
problémům.

• Snižuje vlhkost a zabraňuje tvorbě plísní
• Zdravější a čistější prostředí

• Snadná obsluha



OV1000

OV2000



snížit
vlhkost

Profík
nejen  
na stavbu
Odvlhčovač vzduchu  
s ionizátorem
OV2000

Náš odvlhčovač zastoupí rovnou 
dva spotřebiče. Dokáže odvlhčit 
i vyčistit vzduch v jednom kroku. 
Vybrat si můžete z několika režimů 
odvlhčování a nastavit časovač. 
Zásobník dokáže pojmout až 20 l 
zkondenzované vody za jediný den. 
K přístroji stačí připojit hadičku 
a vodu můžete nechat i odtéct. 
Využijete ho tak nejen v domácnosti, 
ale i u krytých bazénů nebo v zimní 
zahradě. 

6 999 Kč

30%

190 m3/h80%

20 l/d

Provozní teplota 5 – 32°C

 bez omezení

Příkon 420 W

Hlučnost 45 dB

Kapacita zásobníku 5,5 l

Nastavení 2 rychlosti

Provozní vlhkost
vzduchu

zbavit
nečistot



Ionizace

Ionizace je další funkcí 
odvlhčovače. Vzduch se 
ionizuje pomocí elektrického 
výboje, tzn. zvyšuje množství 
iontů ve vzduchu, které 
nám pomáhají jej čistit. 
Jejich počet má pozitivní 
vliv na kvalitu dýchání, 
lidskou psychiku, lepší 
soustředěnost a pomáhají 
v boji proti bolestem hlavy. 

Indikátor vlhkosti

Na indikátoru můžete vidět 
oranžovou, zelenou nebo 
červenou barvu. Barva se 
mění dle změny vlhkosti. 
Když vlhkost klesne pod 
50%, světlo bude svítit 
oranžovou barvou. Zelenou 
barvou bude svítit v případě 
vlhkosti okolo 50 – 70 %.  
Poslední, červená barva, 
signalizuje vlhkost nad 70 %.  

Čistý vzduch 

Tlačítko „AIR CLEAN“ slouží 
pro spuštění režimu čištění 
vzduchu. Ventilátor se otáčí 
a kompresor nepracuje.
Odvlhčovač OV2000 je 
také vybaven sklopným 
výstupním otvorem pro 
odvlhčený vzduch. Klapku 
si jednoduše nastavíte 
a  vzduch je rovnoměrně 
šířen po celé místnosti.



snížit
vlhkost

Domov
jako ze  
škatulky
Odvlhčovač vzduchu
OV1000

Elegantní odvlhčovač, který zapadne 
do každého koutu domácnosti. 
S  jeho kompaktními rozměry Vám 
nikde překážet nebude. Je snadno 
rozebíratelný a díky průhlednému 
zásobníku na vodu máte stálý přehled 
vody. 

2 499 Kč

Provozní teplota 10 – 40 °C

 30 – 95 %

Příkon 75 W

Hlučnost 37 – 48 dB

Kapacita zásobníku 1,5 l

Nastavení 2 rychlosti

Provozní vlhkost 
vzduchu



Režimy odvlhčování

Nízká rychlost je ideální 
pro prostory s nižší vlhkostí 
a pro odvlhčování v noci. 
Pro prostory s větší vlhkostí 
a odvlhčování během dne 
poslouží režim s vyšší 
rychlostí.

Kapacita

Odvlhčovač OV1000 zvládne 
zkondenzovat až 600 ml 
vody za den. Po naplnění 1,5 
l nádobky se přístroj vypne. 
Pokud je zásobník špatně 
vložen, či chybí, rozsvítí se 
červená kontrolka.

Časovač

U odvlhčovače OV1000 si 
můžete nastavit čas, po 
který chcete, aby pracoval. 
Na výběr máte ze 4, 8 
nebo 12 hodin. K dispozici 
je samozřejmě i režim 
nepřetržitého provozu.



Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept 
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Spotřebiče pro skutečný život.

 T: +420 465 471 400  
 F: +420 465 473 304  
 E: info@my-concept.cz  
 W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube

Dýchejte JINAK


