
ÚPRAVA VZDUCHU

DÝCHEJTE 
ČISTĚ 
A SVĚŽE



Zdravé…
čisté…
svěží…
Zlepšete kvalitu vzduchu, který doma dýcháte. 
Čističky vzduchu, zvlhčovače a odvlhčovače z řady 
Perfect Air se o vaše příjemné domácí klima postarají 
tím nejlepším způsobem. Ze vzduchu odstraní prach, 
pyl, bakterie i další nečistoty, které bývají příčinou 
vzniku alergií, a nastaví optimální vlhkost v místnosti. 
Přidáním oblíbené vůně navíc vytvoříte atmosféru, 
která vám navodí příjemné pocity a uvolní mysl.

JAK PERFECT AIR 
POMÁHÁ?

Vlhkost, 
plísně
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Roztoči

Smog, 
inverze, 

pyl

Nachlazení, 
respirační 

potíže

Suchý 
vzduch

Vlhkost 
ve sklepě

Toxické 
výpary



ČISTIČKY 
VZDUCHU
Chcete se doma cítit opravdu bezpečně? Čističky vzduchu 
vám pomohou k čistějšímu a zdravějšímu ovzduší ve vaší 
domácnosti. Díky efektivnímu filtračnímu systému odstraní 
ze vzduchu až 99,9 % bakterií, virů a alergenů, a tím chrání 
vaše dýchací cesty. Pro ještě lepší výsledky je většina 
modelů vybavena ultrafialovým zářením a ionizátorem.

Prachový filtr — zachytí hrubé nečistoty 
z ovzduší (prachové částice, vlasy, srst, 
pyl a další nečistoty)

Katalytický filtr — rozkládá čpavek, benzen 
a další nebezpečné látky uvolňující se 
např. z nového nábytku a koberců

Karbonový filtr — pohlcuje jedovaté, dusivé 
a další zapáchající plyny a výpary, jako např. 
formaldehyd, benzen nebo cigaretový kouř

Antibakteriální filtr — likviduje bakterie 
a brání vzniku plísní

HEPA filtr 13 — zachytí částice od 
velikosti 0,1 mikrometru s účinností 99,9 % 
(prach, pyl, kouř, bakterie, viry, alergeny, 
spóry plísní apod.)

UV lampa — likviduje škodlivé bakterie, viry, 
plísně a pohlcuje zápach

Ionizátor — zvyšuje množství záporně na-
bitých iontů ve vzduchu, které mají pozitivní 
vliv na kvalitu dýchání, lidskou psychiku, lepší 
soustředěnost, zvýšenou výkonnost a pomá-
hají v boji proti bolestem hlavy

Charakteristika filtrů

Jsou to částice poletující v ovzduší, jejichž 
maximální průměr je 2,5 mikrometru. Pro re-
álnou představu se jedná o částice, které jsou 
v průměru až 28× menší než průměr lidského 
vlasu a 36× menší než zrnko písku. Vdechnu-
tím mohou mít tyto nečistoty neblahý vliv na 
zdraví člověka.

Co je to PM2,5?

Čistička je opatřena citlivým senzorem zne-
čištění, díky kterému v reálném čase vidíte 
míru polétavého prachu (PM2,5) v místnosti. 
Sama si načte aktuální stav a podle zjiště-
ných hodnot nastaví optimální rychlost čiště-
ní. Přesná hodnota se zobrazí na přehledném 
displeji nebo ji můžete kontrolovat pomocí 
barevného podsvícení, které se mění v závis-
losti na míře znečištění (CA2000, CA3000).

Senzor kvality ovzduší
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9 999 Kč

• Automatický senzor znečištění vzduchu

• Zachytí částice, alergeny, pyl, pachy, 
plyny (formaldehyd), spóry plísní

• 7 stupňů filtrace vzduchu 
(5× filtr + ionizátor + UV lampa)

• Cirkulace vzduchu: 488 m3/h

• Vhodná do místnosti velikosti až 60 m2

• Mobilní aplikace Concept Home

• 8 rychlostí čištění vzduchu

• Zvlhčovač 

• Časovač

• Funkce připomenutí výměny filtrů

• Hlučnost: 30—60 dB

• Příkon: 85 W

CA3000

ČISTIČKA VZDUCHU SMART 
SE ZVLHČOVAČEM

Čistička 
a zvlhčovač 

v jednom

kapacita nádržky 
na vodu: 1,3 l 
výkon: 24—86 ml/h

mobilní aplikace 
Concept Home

automatický 
senzor znečištění 
s barevným 
podsvícením

výkon 
488 m3/h

vhodná 
do místnosti 

až 60 m2

7násobná filtrace 
odstraní až 99,9 % 
škodlivin



6 999 Kč

• Automatický senzor znečištění vzduchu

• Zachytí částice, alergeny, pyl, pachy, 
plyny (formaldehyd), spóry plísní

• 7 stupňů filtrace vzduchu 
(5× filtr + ionizátor + UV lampa)

• Cirkulace vzduchu: 320 m3/h

• Vhodná do místnosti velikosti až 40 m2

• Mobilní aplikace Concept Home

• 3 rychlosti čištění vzduchu

• Časovač

• Režim AUTO, SLEEP

• Funkce připomenutí výměny filtrů

• Hlučnost: 28—55 dB

• Příkon: 80 W

CA2000

ČISTIČKA 
VZDUCHU SMART

Odstraní 
až 99,9 % 
škodlivin

mobilní aplikace 
Concept Home

automatický 
senzor znečištění 

s barevným 
podsvícením

vhodná 
do místnosti 

až 40 m2

7násobná filtrace 
odstraní až 99,9 % 
škodlivin

výkon 
320 m3/h

UV lampa



3 999 Kč

• Automatický senzor znečištění vzduchu

• Zachytí částice, alergeny, pyl, pachy, 
plyny (formaldehyd), spóry plísní

• 4 stupně filtrace vzduchu (předfiltr, 
uhlíkový filtr, HEPA filtr + ionizátor)

• Cirkulace vzduchu: 200 m3/h

• Vhodná do místnosti velikosti až 30 m2

• Mobilní aplikace Concept Home

• 3 rychlosti čištění vzduchu

• Časovač

• Dálkový ovladač

• Funkce připomenutí výměny filtrů

• Hlučnost 30—55 dB

• Příkon: 40 W

CA1030

ČISTIČKA VZDUCHU 
SMART CONTROL

4 stupně 
filtrace

mobilní aplikace 
Concept Home

automatický 
senzor 
znečištění

výkon 
200 m3/h

vhodná 
do místnosti 

až 30 m2

4násobná filtrace 
vč. ionizátoru 
odstraní až 99,9 % 
škodlivin



2 999 Kč

• Zachytí částice, alergeny, pyl, 
prachový kouř a srst zvířat

• 6 stupňů filtrace vzduchu 
(hrubý filtr, prachový předfiltr, 
anti formaldehyd/uhlíkový filtr, 
HEPA filtr 13 + UVC + ionizátor)

• Cirkulace vzduchu: 238 m3/h

• Vhodná do místnosti o velikosti 25—35 m2

• 3 rychlosti čištění vzduchu

• Časovač (2, 4 a 8 h)

• Indikátor výměny filtru: 4 500 hodin

• Hlučnost: 30 dB, 45 dB, 55 dB

• Příkon: 55 W

CA1000

ČISTIČKA 
VZDUCHU

6 stupňů 
filtrace

6násobná filtrace 
vč. UV lampy a ionizátoru vhodná 

do místnosti 
až 35 m2

výkon 
238 m3/h

HEPA filtr 13



Srovnání 
čističek 
vzduchu

Technické parametry CA3000 CA2000 CA1030 CA1000

Počet stupňů filtrace 7 7 4 6

HEPA filtr 13 13 13 13

Ionizátor ANO ANO ANO ANO

UV lampa ANO ANO — ANO

Cirkulace vzduchu v m3/h 488 320 200 238

Vhodná do prostor o velikosti (m2) 60 40 30 25—35

Mobilní aplikace Concept Home ANO ANO ANO —

Počet rychlostí čištění vzduchu 8 3 3 3

Zvlhčovač ANO — — —

Kapacita nádoby na vodu (l) 1,3 — — —

Výkon zvlhčovače (ml/h) 24—86 — — —

Časovač ANO ANO ANO ANO

Senzor prachových částic ANO ANO ANO —

Dálkový ovladač ANO ANO ANO —

Funkce připomenutí výměny filtrů ANO ANO ANO ANO

LED displej ANO ANO ANO —

Hlučnost (dB) 30—60 28—55 30—55 30—55

Barevné podsvícení dle znečištění ANO ANO — —

Dětský zámek ANO ANO ANO —

Příkon (W) 85 80 40 55

Rozměry (mm) 400 × 620 × 230 370 × 650 × 195 325 × 510 × 172 410 × 325 × 185

Cena 9 999 Kč 6 999 Kč 3 999 Kč 2 999 Kč



ZVLHČOVAČE
Vlhkost vzduchu je velmi důležitým parametrem, který 
by se zejména v domácnosti neměl podceňovat. Má 
bezprostřední vliv na naše zdraví i na kvalitu bydlení. 
Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 
40—60 %. Správně nastavenou vlhkostí vzduchu omezíme 
nejen šíření nebezpečných virů, ale zároveň si doma 
nastavíme ideální klima pro zdravé bydlení.

Optimální hodnota vlhkosti vzduchu by se 
měla v domácnosti pohybovat v rozmezí 
40—60 %. Pokud vlhkost klesne pod 40 %, 
máme problém se suchým vzduchem. Suchý 
vzduch zvyšuje schopnost přežívání virů 
a bakterií, způsobuje onemocnění horních 
i dolních cest dýchacích, vysušuje pokožku, 

vlasy, sliznice, má vliv na nekvalitní spánek, 
zvyšuje únavu a podporuje usazování prachu 
díky zvýšenému podílu statické elektřiny. Má 
vliv také na zdraví našich domácích mazlíč-
ků, neprospívá pokojovým rostlinám a může 
poškodit i vybavení domácnosti. 

Nepříznivý vliv suchého vzduchu

Zvlhčovače Concept pracují na principu ul-
trazvuku. Používají ultrazvukový vysokofrek-
venční oscilátor, který přemění vodu v nádrž-
ce na jemnou páru, která je následně pomocí 
ventilačního systému rovnoměrně vypouš-
těna do místnosti. Ultrazvukové zvlhčovače 
dosahují vysokého zvlhčovacího výkonu, jsou 
velmi tiché a energeticky úsporné.

Princip ultrazvuku

Většina zvlhčovačů Concept jsou vhodné pro 
aromaterapii. Stačí přidat pár kapek oblíbené 
vůně a během okamžiku vytvoříte atmosfé-
ru, která vám navodí příjemné pocity, uvolní 
mysl nebo pomůže od zdravotních kompli-
kací. Vůně eukalyptu uleví od bolesti hlavy, 
uvolní dýchací cesty a podpoří imunitní sys-
tém; vůně levandule, máty a citronely odpudí 
mouchy a komáry.

Aromaterapie



3 299 Kč

• 7 intenzit páry, 4 provozní režimy

• UV lampa + Plazma

• Vhodný pro aromaterapii

• Zvlhčovací výkon: 
≥ 350 ml/h (studená pára), 
± 50 ml/h (teplá pára)

• Kapacita zásobníku: 4,6 l = 34 h provozu

• Vhodný do místnosti o velikosti až 50 m2

• Mobilní aplikace Concept Home

• Časovač: 1—12 h 

• Senzor vlhkosti ovzduší

• Hlučnost: 35 dB

• Příkon: 30—110 W

ZV2021

ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU SMART

Zničí viry 
i bakterie

dotykový 
LED displej

mobilní aplikace 
Concept Home

plazma 
likviduje viry 
v ovzduší

aroma 
zásuvka

vyjímatelná nádržka 
na vodu 4,6 l

UV lampa 
likviduje škodlivé 
bakterie, viry, plísně 
a pohlcuje zápach



2 499 Kč

• Ultrazvuková technologie 
s emisí chladné i teplé páry

• Vhodný pro aromaterapii

• 3 stupně rychlosti proudění páry (L/M/H)

• Zvlhčovací výkon: 300 ml/h 
(studená pára), 400 ml/h (teplá pára)

• Kapacita zásobníku: 4,5 l = 32 h provozu

• Vhodný do místnosti o velikosti až 56 m2

• Časovač na 12 h

• Účinný filtr pro zachycení nečistot z vody

• Hlučnost: 30 dB

• Příkon: 30—90 W

ZV2010

ZVLHČOVAČ VZDUCHU 
S AROMADIFUZÉREM

Do místnosti 
až 56 m2

aroma 
zásuvka

nádržka 
na vodu 
4,5 l

ambientní 
barevné 
podsvícení

regulace vlhkosti 
40—75 %



• 3 rychlosti proudění páry

• 3 stupně nastavení vlhkosti 
(45 %, 55 %, 65 %)

• Zvlhčovací výkon: 300 ml/h, 400 ml/h

• Kapacita zásobníku: 5 l 

• Produkce páry na jedno naplnění: 15 h 

• Vhodný do místnosti 
o velikosti 40—50 m2

• Japonský filtr, který zachytí 
90 % nečistot z vody (vodního kamene)

• Světlo

• Hlučnost: 30 dB

• Příkon: 110 W

1 999 Kč

ZV2000

ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU

• Vhodný pro aromaterapii

• 2 režimy výkonu

• Zvlhčovací výkon: 45 ml/h

• Kapacita zásobníku: 300 ml 

• Produkce páry na jedno 
naplnění 10 h

• Vhodný do místnosti velikosti až 20 m2

• Časovač s možností nastavení 1/3/6 h

• Automatické vypnutí při nedostatku vody

• Hlučnost: 25 dB

• Příkon: 12 W

999 Kč

ZV1020/21

ZVLHČOVAČ VZDUCHU 
S AROMADIFUZÉREM 2 v 1

ZV1020 ZV1021

Do místnosti 
až 50 m2

Do místnosti 
až 20 m2



1 499 Kč

• Atraktivní design

• Vhodný pro aromaterapii

• Zvlhčovací výkon: ≥ 260 ml/h (± 50 ml/h)

• Kapacita zásobníku: 4 l

• Produkce páry na jedno naplnění 26 h

• Vhodný do místnosti o velikosti až 30 m2

• Barevné provedení: 
bílá/černá + imitace dřeva

• Hlučnost: ≤ 35 dB

• Příkon: 30 W

ZV1200/10

ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU

aroma 
zásuvka

ZV1200 ZV1210

• Vhodný pro aromaterapii

• 2 režimy výkonu

• Zvlhčovací výkon: 40 ml/h

• Kapacita zásobníku: 300 ml 

• Produkce páry na jedno naplnění 12 h

• Vhodný do místnosti velikosti 15—20 m2

• Barevné LED podsvícení

• Časovač 2/4/6 h

• Barva: světle/tmavě hnědé dřevo

• Hlučnost 25 dB

• Příkon: 10 W

799 Kč

ZV1005/06

ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU WOOD

ZV1005 ZV1006

Do místnosti 
až 30 m2

Do místnosti 
až 20 m2



• Elegantní neutrální design

• Vhodný pro aromaterapii

• 2 režimy výkonu: nízká/vysoká intenzita

• Zvlhčovací výkon: 60 ml/h, 20 ml/h

• Kapacit zásobníku: 1,2 l

• Produkce páry na jedno naplnění až 60 h

• Vhodný do místnosti o velikosti až 20 m2

• LED osvětlení se 7 barvami

• Automatické vypnutí při nedostatku vody

• Hlučnost: 30 dB

• Příkon: 12 W

999 Kč

ZV1010

ZVLHČOVAČ VZDUCHU 
S AROMADIFUZÉREM 2 v 1

• Elegantní neutrální design

• 2 režimy výkonu

• Zvlhčovací výkon: 80 ml/h, 40 ml/h

• Kapacita zásobníku: 0,7 l

• Produkce páry na jedno naplnění až 10 h

• Vhodný do místnosti o velikosti až 15 m2

• Světlo

• Barva: bílá + transparentně bílá

• Hlučnost: 30 dB

• Příkon: 12 W

699 Kč

ZV1000

ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU

Do místnosti 
až 20 m2

Do místnosti 
až 15 m2



Srovnání 
zvlhčovačů

Technické parametry ZV2021 ZV2010 ZV2000 ZV1020/21 ZV1200/10 ZV1005/06 ZV1010 ZV1000

Typ zvlhčovače ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový ultrazvukový

Emise studené páry ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Emise teplé páry ANO ANO ANO — — — — —

Regulace intenzity páry ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

UV lampa ANO — — — — — — —

Plazma ANO — — — — — — —

Kapacita zásobníku (l) 4,6 4,5 5 0,3 4 0,3 1,2 0,7

Regulace vlhkosti (%) 30—75 40—75 45, 55, 65 — — — — —

Mobilní aplikace Concept Home ANO — — — — — — —

Časovač ANO ANO — ANO — ANO — —

Barevné podsvícení/světlo ANO ANO ANO ANO — ANO ANO ANO

Automatické vypnutí 
při nedostatku vody ANO — — ANO ANO ANO ANO —

Aromaterapie ANO ANO — ANO ANO ANO ANO —

Doba provozu 
na jedno naplnění (h) 34 32 15 10 26 12 20—60 7—10

Vhodný do prostor 
o velikosti (m2) 50 56 40-50 20 30 15-20 20 15

Hlučnost (dB) ≤ 35 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 30

Rozměry (mm) 235 × 200 × 348 195 × 195 × 320 250 × 135 × 365 160 × 160 × 225 196 × 196 × 278 160 × 160 × 130 169 × 169 × 194 125 × 125 × 225

Zvlhčovací výkon: 
studená/teplá pára (ml/h)  ≥ 350 / ± 50 300/400 300/400 45/— 260/— 40/— 60/— 80/—

Příkon: studená/teplá pára (W) 30/110 30/90 30/110 12/— 30/— 10/— 12/— 12/—

Cena 3 299 Kč 2 499 Kč 1 999 Kč 999 Kč 1 499 Kč 799 Kč 999 Kč 699 Kč



ODVLHČOVAČE
Správná vlhkost v domácnosti je základem ke zdravému 
a spokojenému bydlení. Vysoká vlhkost má neblahý vliv 
nejen na naše zdraví, ale zhoršuje také kvalitu bydlení. 
Nadměrná vlhkost je ideální pro množení roztočů, tvorbu 
bakterií a plísní, které působí dýchací obtíže a urychlují 
kazivost jídla.

Při výběru odvlhčovače bychom se měli za-
měřit na prostor, ve kterém budeme přístroj 
využívat. Důležitý je rozměr a typ místnosti, 
běžná teplota i míra vlhkosti. Pro vysušení 
vlhkého sklepa bude hlavním parametrem 
výběru odvlhčovací výkon. Pokud budete 
odvlhčovač využívat v bytě, zaměřte se na 
hlučnost, přídavné funkce jako např. čištění 
vzduchu, a samozřejmě také design.

Jak vybrat odvlhčovač

Odvlhčovací výkon je údaj, který uvádí kolik 
vody je přístroj schopen odstranit ze vzdu-
chu za určitou časovou jednotku. Nejčastěji 
se udává v litrech za den. Účinnost odvlhčo-
vání závisí na teplotě vzduchu a jeho aktuální 
vlhkosti. Obvykle se výkon odvlhčování udá-
vá při teplotě 30 °C a 80 % relativní vlhkosti.

Odvlhčovací výkon

Optimální hodnota vlhkosti vzduchu by se 
měla v domácnosti pohybovat v rozmezí 
40—60 %. Pokud vlhkost překročí hranici 
60 %, máme problém s vlhkým vzduchem. 
Vysoká vlhkost vede ke vzniku nežádoucích 
mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně 

a roztoče, které ohrožují naše zdraví i kvalitu 
bydlení. Vysoká vlhkost bývá příčinou časté-
ho nachlazení, nespavosti, dýchacích potíží, 
kožních problémů, alergií, astma, ekzémů, 
revmatických onemocnění a dalších respirač-
ních potíží.

Nepříznivý vliv vlhkého vzduchu



6 999 Kč

• 4 provozní režimy

• 4násobná filtrace vzduchu

• Vhodný do místnosti velikosti až 90 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 
20 l/den (30 °C/80 % RH)

• Kapacita zásobníku: 4 l

• Automatické vypnutí při plnosti 
nádoby vč. signalizace

• Mobilní aplikace Concept Home

• Režim sušení prádla

• Časovač

• Hlučnost: 39—42 dB

• Příkon: 270 W

OV2020

ODVLHČOVAČ 
VZDUCHU SMART

Odvlhčí 
a vyčistí

čištění 
vzduchu

zásobník 
na vodu 4 l

vysoká vlhkost 
vzduchu

nízká vlhkost 
vzduchu

ideální vlhkost 
vzduchu

ukazatel vlhkosti

UV

ionizátor

karbonový 
filtr

prachový 
filtr

4násobná 
filtrace

mobilní aplikace 
Concept Home



• 2 rychlosti výkonu

• 3násobná filtrace vč. UV a ionizace

• Vhodný do místnosti velikosti až 100 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 
16 l/den (30 °C/80 % RH)

• Kapacita zásobníku: 4 l

• Automatické vypnutí při plnosti nádoby 
vč. signalizace

• Dotykové ovládání

• Režim sušení prádla

• Časovač

• Hlučnost: 39—42 dB

• Příkon: 200 W

6 499 Kč

OV2116

ODVLHČOVAČ 
VZDUCHU UV SMART

čištění 
vzduchu

Do místnosti 
až 100 m2

mobilní aplikace 
Concept Home

UV

ionizátor

prachový 
filtr

3násobná 
filtrace

automatický 
režim

LED ukazatel 
vlhkosti



• 2 rychlosti: 500 ml / 600 ml

• Vhodný do místnosti velikosti až 15 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 600 ml/den

• Kapacita zásobníku: 1,5 l

• Automatické vypnutí při plnosti nádoby

• Indikátor plné nádoby

• Pojistka proti přehřátí

• Časovač 4, 8, 12 h

• Provozní teplota: 10—40 °C

• Provozní vlhkost vzduchu: 30—95 %

• Hlučnost: 37 dB / 48 dB

• Příkon: 75 W

2 499 Kč

OV1000

ODVLHČOVAČ 
VZDUCHU

Do místnosti 
až 15 m2

• 2 provozní režimy: odvlhčování/čištění 

• 4násobná filtrace vč. UV a ionizace

• Vhodný do místnosti velikosti až 45 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 
10 l/den (30 °C/80 % RH)

• Kapacita zásobníku: 2,5 l

• Automatické vypnutí při plnosti nádoby 
vč. signalizace

• Dotykové ovládání

• Režim sušení prádla

• Časovač

• Hlučnost: 37—39 dB

• Příkon: 165 W

4 999 Kč

OV2010

ODVLHČOVAČ 
VZDUCHU SMART

čištění 
vzduchu

Do místnosti 
až 45 m2



• 3 rychlosti výkonu

• 3stupňová filtrace vzduchu 

• Do místnosti až 25 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 
750 ml/den (30 °C/80 % RH)

• Kapacita zásobníku: 1000 ml

• Automatické vypnutí 
při plnosti nádoby vč. signalizace

• Režim sušení prádla

• Hlučnost: 30—50 dB

• Příkon: 45 W

2 999 Kč

OV1200/10

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA 
VZDUCHU

OV1200 OV1210

čištění 
vzduchu

• Do místnosti až 15 m2

• Max. odvlhčovací výkon: 
300 ml/den (30 °C/80 % RH)

• Kapacita zásobníku: 600 ml

• Automatické vypnutí 
při plnosti nádoby vč. signalizace

• Režim sušení prádla

• LED podsvícení

• Hlučnost: 35 dB

• Příkon: 23 W

1 499 Kč

OV1100/10

ODVLHČOVAČ 
VZDUCHU

OV1100 OV1110

Do místnosti 
až 25 m2

Do místnosti 
až 15 m2



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

Chytře vymyšleno pro 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

IL3020

RM7000

VR3210

VP6200

ETV8560bc

PDV7460bc

IPL epilátor

Kuchyňský 
planetární robot

Laserový robotický vysavač 
s pokročilým mopováním

Tyčový vysavač 
s mopem

Vestavná 
multifunkční trouba

Vestavná 
plynová deska

OBJEVTE DALŠÍ 
CHYTŘE VYMYŠLENÉ 
SPOTŘEBIČE


