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DUX – käsityöperinteen vaalija
DUXin sängyt ja huonekalut ovat pohjoismaisen suunnittelun klassikoita. Ne ovat käsityönä valmistettuja ja aina ajankohtaisia modernin tyylinsä ja sukupolvelta toiselle kestävän laatunsa ansiosta. Suomessa
DUX tunnetaan erityisesti laadukkaista sängyistään, mutta myös esimerkiksi 1969 lanseeratusta Jetsontuolista tai vuonna 1989 palkitusta Super Spider-tuolista.

DUX on panostanut hyvään uneen jo yli 90 vuoden
ajan. Valmistustekniikka ja DUXin legendaarisen
mukavuuden perustana oleva jousisto ovat omaa
luokkaansa.
”Valmistamme sänkyjä, jotka ovat erittäin kestäviä
ja ainutlaatuisen mukavia” kertoo Henrik Ljung,
DUX Groupin toimitusjohtaja. Henrikin isoisoisä,
suklaatehtailija Efraim Ljung perusti yrityksen 1920
-luvulla ja DUX on perheyritys jo neljännessä sukupolvessa. Efraim nukkui liikematkallaan Chicagossa
poikkeuksellisen hyvin ja tutki aamulla hotellin sänkyä
tarkemmin ja kiinnitti huomiota siihen, että patjassa
olikin jouset. Efraim vaihtoi alaa ja kehitti ympäri maailmaa tunnetun Interlock-jousiston.
Ensimmäinen DUX-sänky valmistui vuonna 1926
ja edelleen kaikki sängyt ja huonekalut valmistetaan
täysin omassa tehtaassa. Kaikissa DUXin sängyissä ja
huonekaluissa on kestävät, huolella valitut ja testatut
materiaalit. DUXin Interlock-jousisto on edelleen ajankohtainen ja antaa ylivertaista mukavuutta sängyille ja
monille DUXin huonekaluillekin.
DUX on saanut Inspiration-malliston sängyille ÖkoTex® sertifikaatin.

DUX 3003 on sänkyjen aatelia. Nukkumismukavuuden
perustana on DUXin kehittämä Pascal-järjestelmä, jonka
ansiosta sänkyä voidaan mukauttaa yksilöllisten mieltymysten mukaan. Hinta alkaen 1.580 euroa (90 cm, ilman
petauspatjaa).

Jetson on tuoli, jonka kaikki haluavat. Bruno Mathsson
suunnitteli tätä ruotsalaisen kalustesuunnittelun ikonia kolme
vuotta ja se esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1969.
Hinta alkaen 2.445 euroa.

Vuonna 1982 suunniteltu DUX Spider Chair on moderni
klassikko. Tuoli otettiin uudestaan tuotantoon vuonna 2012.
Saatavana sekä nahka- että kangaspäällysteisenä.
Hinta alkaen 2.235 euroa.

DUX
DUX on ruotsalainen sänkyjä ja kalusteita valmistava perheyritys. Pohjoismaisilla markkinoilla DUX-tuotteita myy noin 100 jälleenmyyjää.
DUXilla on myös oman DUXIANA-jälleenmyyntikanavansa kautta 80 omaa myymälää 30 maassa. Maailmassa on neljä Hotel DUXIANAa.
DUXin liikevaihto on 800 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksellä on noin 250 työntekijää. Suomessa DUXin tuotteita on myyty jo yli 50
vuotta ja muun muassa Hotel St Georgessa Helsingissä kaikissa huoneissa on DUX sängyt.

Alberto-pöytä on yksinkertaisen tyylikäs.
Muotokieleltään eleetön pöytä sopii hyvin yhteen
DUXin muiden huonekalujen kanssa. Saatavilla kahta
eri kokoa.
Hinta alkaen 1.063 euroa

Karkaistusta lasista ja mustasta tai valkoisesta marmorista valmistettu Pronto löytyy kahdessa eri koossa:
Pronto ja Pronto XL. Hinta alkaen 815 euroa.

Siro ja tyylikäs DRUM unohtui pitkäksi aikaa varastoon, mutta nyt tämä 70-luvun klassikko on taas
tuotannossa. Saatavana myös mustana.
Hinta noin 1.065 euroa.
DUX:in laadukkaat vuodevaatteet ovat 100-prosenttista
puuvillasatiinia tai -perkaalia. Satin Plain Grey-tyynyliina
alkaen 47 euroa ja parivuoteen lakana alkaen 222 euroa.

DUXin tuotteita myy Helsingissä DUXIANA myymälä sekä yksityiset huonekaluliikkeet ympäri maan.
Jälleenmyyntiluettelo: DUX.fi
Ota yhteyttä:
Jos kaipaart lisätietoa, tuotteita kuvauslainaan tai muita DUX-tuotteiden kuvia.
DUX Finland Sinikka Silventola, 0400 718 206, sinikka.silventola@dux.se
DUX Sweden, Anna Back Jansson, anna.backjansson@dux.se
PerPR Inger Tallqvist, 040 199 1073, inger@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi
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