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VĚDĚLI JSTE TO?

V průměru strávíme 90% svého 
času uvnitř.

Znečištěný vzduch je dle Světové zdravotnické 
organizace jeden z nejvýznamnějších faktorů, 
který ohrožuje zdraví lidí doma i venku.

Do roku 2025 bude alergií trpět více než 50% 
Evropanů.

70 milionů lidí bude mít astma.

Vnitřní vzduch je 2-5 x více 
znečištěný než ten venkovní.

Každý rok zemře 7 milionů lidí v přímém 
důsledku znečištění vzduchu.

Odhaduje se, že samotné astma a alergie 
způsobí v Evropě každoročně více než 100 
milionů zameškaných pracovních a školních dní.

7 milionů



TECHNOLOGIE PROTI ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Co potřebujete vědět o čističkách 
vzduchu!

Nejdůležitější faktory při výběru vysoce kvalitní  
čističky vzduchu jsou účinnost filtrace, rychlost  
proudění vzduchu (CADR), nízká hlučnost a nízká 
spotřeba energie. 
Vlákna HEPA filtru Aeroguard Sense vážou až 99,95 % 
částic o velikosti 0,1 mikronu. Díky vyváženému spojení 
technologií HEPA, ionizace a fotokatalytické oxidace 
pomocí UV záření má naše čistička jednu  
z nejúčinnějších filtrací na trhu.

Vzduchový výkon (CADR)

Vzduchový výkon (CARD) udává, kolik čistého vzduchu  
je schopna čistička za jednotku času vyčistit.  
Čím vyšší je CADR, tím větší plochu efektivně vyčistí. 
Naše jednotka má výkon 765 m3 za hodinu, díky čemuž 
je v dané kategorii nejvýkonnější čističkou na trhu.



ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

Kouř

Tabákový kouř nejvíce ubližuje samotným 
kuřákům, avšak zároveň ovlivňuje všechny, 
kteří ho pasivně vdechují. Dalším zdrojem 
kouře může být velká dopravní tepna nebo 
blízká továrna.

Pyl

Pouhé otevření okna nebo dveří dovoluje 
částicím pylu dostat se dovnitř. Kromě toho 
můžou pyl přinést lidé na oblečení nebo 
domácí zvířata. Někteří lidé jsou obzvlášť 
citliví na pylové částice!

Prach

Prach, který se nachází ve vaší domácnosti  
a v kancelářích, se skládá z pylu rostlin, lidských 
a zvířecích chlupů, textilních vláken, minerálů, 
venkovní půdy, buněk lidské kůže, spálených  
částic, a mnoha dalších materiálů.

Zvířata

Alergie na psy a kočky je ve skutečnosti 
alergie na šupinaté zbytky kůže domácích 
mazlíčků. Ty mohou zůstat doma dlouho 
poté, co je zvíře pryč.

Plísně

Spory plísní se obvykle nachází ve sprše, 
kuchyni nebo suterénu, daří se jim tam, kde je 
teplo a vlhko.



LUX AEROGUARD SENSE PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

360 ° filtrační systém 
Čistička je schopna nasávat znečištěný vzduch  
z celé místnosti.

Působivá velikost a vynikající výkon 
Povrch filtru je 4,3 metrů a CADR 765 m3/h.  
Jednotka tak vyčistí plochu až 65 m2   
maximálně efektivně! 

Inteligentní automatické čištění vzduchu 
Automatický režim nastavuje optimální stupeň 
filtrace.

Bezdotyková technologie Wavetouch 
Naše technologie umožní měnit rychlost 
proudění vzduchu pouhým mávnutím ruky.

Měření kvality ovzduší 
Plynový senzor detekuje škodlivé plyny  
a těkavé organické sloučeniny. Prachový senzor 
kontroluje množství pevných částic ve vzduchu.

Snadná údržba filtru  
Čistička vás upozorní, kdy je třeba vyměnit filtr. 
Výměna je rychlá a snadná.

Certifikace 
Čistička efektivně redukuje bakterie, viry a jemný 
prach

Omyvatelný textilní předfiltr 
Materiál předfiltru zachycuje velké částice jako srst 
psů nebo koček, velké částice prachu a plísní nebo 
lidské vlasy. 

HEPA filtr 
Vlákna HEPA filtru zachycují i ty nejmenší částice, 
likvidují 99,95% jemného prachu, pylu, virů, bakterií  
a spor plísní.

Fotokatalytická oxidace pomocí UV-LED záření  
Bojuje proti virům a bakteriím, fotokatalyzátor  
na bázi oxidu titaničitého rozkládá zbývající plyny  
a mikroorganismy.

Technologie ionizace 
Ionizátor uvolňuje záporně nabité ionty, které se drží 
kladně nabitých částic nečistot. Ty jsou díky tomu 
těžké a padají na zem, kde je lze snadno setřít nebo 
vyluxovat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (V x H) 610 x Ø400mm

Váha 11 kg

Vypínání/zapínání Bezdotykový senzor

Displej Ano

Velikost místnosti 65 m2

CADR 765 m3/h

Automatický mód Ano

Upozornění výměny filtru Ano

UV-A LED Ano

Kolečka Ano

Barva předfiltru Černá (šedá a červená k zakoupení)

Speciální funkce UV technologie, plynový a prachový senzor



Lux je o vašem zdraví a pohodlí! Podívejte se 
na naše další produkty, které zlepšují životy 
lidí po celém světě!

DOPORUČENÍ
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O Luxu  

Zlepšujeme kvalitu života lidem v domácnostech  
i na pracovištích po celém světě díky inovativním řešením  

pro čistý vzduch, čistou vodu a lepší vnitřní prostředí.

LUX CZECH S.R.O.
Nepilova 903/3

190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: +420 220 000 871

Email: info@luxforlife.cz
www.luxczech.cz


