
C O L L E C T I E 



Set the mood. Wherever. Whenever.

Misschien heb je er weleens van gehoord. 
‘hygge’, een typisch Deens woord dat zich losjes 

laat vertalen naar een sfeer van knusheid en 
gezelligheid, met de nadruk op tevredenheid 

en genieten van het leven.



Bij Kooduu willen we je helpen om meer ‘hygge’ in je leven te
brengen met onze Scandinavisch geïnspireerde producten.
Samen maken we van je huis een ontspannende en behaaglijke 
plek waar je van houdt, van je kantoor een inspirerende
ruimte waar je je beste werk verricht, en van de tijd die je 
doorbrengt met de mensen waar je het meest om geeft een 
dierbare herinnering om te koesteren.
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Kooduu heeft Nederlandse en Deense roots en is in 2017 
opgericht met de missie een glimlach op je gezicht te toveren 
met samenzijn, geluk, positiviteit en innovatie als kernwaarden.

Dit betekent dat onze producten perfect zijn voor elke 
gelegenheid; van zomerse barbecues tot familiefeestjes in 
de woonkamer, en van picknicks in het park tot romantische 
avonden op de bank.

Ons eerste icon is de Kooduu Synergy, een multifunctioneel 
designobject waarin sfeerverlichting, een bluetooth speaker en 
een wijnvak samenkomen. Zo maakt de Synergy van elk moment 
een belevenis voor je zintuigen.

Hier presenteren we de Synergy en introduceren we de nieuwste 
toevoegingen aan de Kooduu-familie: 

de Nordic Light Pro, de Lite-up en Glow serie

Allemaal unieke producten in Scandinavische stijl, gemaakt 
in Denemarken met onze designpartner Eskild Hansen Design 
Studio.

We hopen dat je net zoveel van ze gaat houden als wij.

Ons verhaal

Steven Slijper Christian Schjerbeck Jensen
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Gevestigd in Kopenhagen – de designhoofdstad van Europa – vind je 
de Eskild Hansen Design Studio, een bekroonde ontwerpstudio die is 
vernoemd naar de internationaal geprezen oprichter Eskild Hansen.

Eskild groeide op in een familie van ontwerpers en liefhebbers van 
minimalistisch en functioneel, maar toch esthetisch design – het 
basisprincipe van Scandinavisch design. 
Hij is een design-meesterbrein dat de meest uiteenlopende producten 
heeft ontworpen, van meubels en verlichting tot medische apparatuur 
en consumentenelektronica. 

Hij leidt niet alleen het getalenteerde team van zijn studio, maar werkt 
ook nauw samen met het topmanagement van bedrijven die design 
centraal willen stellen in hun strategie en producten. Hier kruisten onze 
wegen.

Op de productpagina’s van de Nordic Light Pro, de Lite-up,de Lite-up 
Play en de Glows ontdek je meer over onze samenwerking en de inspi-
ratie achter de nieuwste Kooduu-producten.

Onze design partner

10 11



COLLECTIE



Synergy

De Kooduu Synergy is ontworpen om van elke gelegenheid 
iets speciaals te maken. Creëer de juiste sfeer met de 
LED-lamp functie en het wijnvak van de Synergy en maak
het hygge.
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Verbind met andere Kooduu Synergy Pro & Nordic Light Pro
modellen om dezelfde sfeer te creëren in verschillende 
ruimtes, tijdens je zomerse barbecue of een gezellige 
avond met vrienden.
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Kies de Synergy Stereo (S) om twee luidsprekers te koppelen voor 
een echte draadloze stereo-ervaring, of de Synergy Pro om meer-
dere Kooduu Pro-luidsprekers te koppelen. 

Met de Kooduu Synergy geniet je tegelijkertijd van je favoriete 
muziek, sfeerverlichting en gekoelde dranken. Waar en wanneer 
je maar wilt!



Lite-up 

De Lite-up is uniek Deens design en een eyecatcher in ieder 
interieur. De dimbare LED-lamp zorgt voor een knusse sfeer in 
je woonkamer, slaapkamer of kinderkamer. De lamp is makkelijk 
te verplaatsen dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij, het 
compacte formaat en het comfortabele houten handvat.

22 23



24 25

De Lite-up-serie is verkrijgbaar in 4 kleuren: de Sky Blue en 
Light Rose uitvoeringen worden geleverd met een crème-
kleurig houten handvat met essenfineer, de Lite-up Earth 
en Petroleum met een donker walnoothouten handvat om 
perfect te matchen met je interieur en stijl.





Lite-up Play

Je favoriete muziek binnen handbereik: de Kooduu Lite-up Play 

maakt het mogelijk. Deze draadloze Bluetooth-luidspreker en 

LED-lamp is een multifunctioneel apparaat waarmee je naar hoog-

waardige audio kunt luisteren terwijl het een warm omgevingslicht 

uitstraalt. Pas elke sfeer aan op jouw gevoel.
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Voor een nog betere audio-beleving kun je hem koppelen 
met een andere Lite-up Play voor een True Wireless Stereo-
geluidservaring.

Verkrijgbaar in de kleuren Petroleum, Earth, Sky Blue en Light 
Rose met stijlvolle houten poten en een bijpassend handvat.

Vanwege de unieke ingebouwde Bluetooth-luidspreker is hij 
qua formaat een tikje groter dan zijn kleine broertje, de Lite-up.
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‘Less is more’ is op weinig meer van toepassing dan de Kooduu 

Glow 08. Het is een geweldig alternatief voor een traditionele kaars 

en is veel duurzamer dankzij de compatibiliteit met Kooduu’s 100% 

plantaardige olie cartridges en de oplaadbare LED-kaars Shine.

Glow 08
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De luxe Glow 08 heeft een unieke Deens geïnspireerde look die geweldig tot zijn recht komt in elk 
interieur. Het moderne ontwerp straalt eenvoud uit en is verkrijgbaar in de stijlvolle kleuren Green, 
Purple en Smoked Grey.
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Soms maken de kleine dingen in het leven het grootste verschil. 
Neem bijvoorbeeld de manier waarop de gloed van een kaars 
direct een warme en romantische sfeer creëert. De Glow 10 
vormt een geweldig alternatief voor traditionele kaarsen, 
omdat hij werkt met Kooduu’s 100% plantaardige olie 
cartridges en de oplaadbare LED-kaars Shine. Ontworpen 
met het oog op minimalisme en verkrijgbaar in de eigentijdse 
kleuren Green, Gold en Smoked Grey.

Glow 10





42 43

Taal en het beheersen van vuur hebben de mens gemaakt 
tot de wezens die we nu zijn. De Kooduu Nordic Light Pro is 
geïnspireerd op de vreugdevuren die met vlammen en geluiden 
de achtergrond vormen voor betoverende bijeenkomsten waar 
relaties worden versterkt.

Het kegelvormige glas beschermt en reflecteert de rustige vlam 
die als extra accessoire op twee manieren wordt gepresenteerd: 
plantaardige olielamppatronen met een vlam die langzaam zijn 
brandstof verbruikt bieden een prachtig schouwspel, terwijl een 
hoogwaardige LED-kaars je jarenlang laat genieten van een 
veilig, oplaadbaar en vuurachtig schijnsel.

Nordic Light Pro



De Bluetooth-luidspreker produceert een kristalhelder geluid van 
hoge kwaliteit dat je kunt koppelen met zoveel andere Nordic 
Light Pro of Synergy Pro-luidsprekers als je wilt, voor de ultieme 
draadloze luisterervaring.

De Nordic Light Pro is verkrijgbaar in drie kleuren, dus er is er 
altijd één die bij jouw stijl past. Of je nu met vrienden samen 
bent of geniet van een romantisch diner voor twee, de Nordic 
Light Pro verandert iedere ruimte in een moment dat jij en je 
gasten niet willen vergeten. De ware definitie van ‘hygge’!
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Dimension ( H x Ø )  35 S  41 x 24 cm 50 S 56 x 31 cm
   65 S  71 x 41 cm

Product Weight  35 S  1.55 kg 50 S  2.65 kg
   65 S  4.25 kg

Materials      Genuine leather handle & soft white PE body
   Brushed aluminum ring 
   Electroplated nylon feet

Battery    Up to 10 hours playtime 
                                                      Up to 18 hours using lamp only 
                                                       
LED light                                          2700 Kelvin 
                           
Speaker                      8W Full range
   24W Peak music power output
                                                          360 Sound
 
Connection                  Stereo option (Pair max. 1 other Synergy S)
   Up to 15 meter stereo range 

Bluetooth   V 4.2   Up to 10 meter range 
                                                     
Charging     6 Hours    Micro USB
 
Certification  CE / RoHS  

Synergy S
       
Dimension  ( H x Ø )  35 Pro  41 x 24 cm 50 Pro 56 x 31 cm
   65 Pro  71 x 41  cm

Product Weight  35 Pro  1.55 kg 50 Pro  2.65 kg
   65 Pro  4.25 kg

Materials      Genuine leather handle & soft white PE body
   Brushed aluminum ring 
   Electroplated nylon feet

Battery    35 & 50 Pro  Up to 11 hours playtime 
                                                      65 Pro   Up to 12 hours playtime   
                                                       
LED light   2700 Kelvin / Up to 18 hours using lamp only 
                          
Speaker type                                8W Full range
   24W Peak music power output
                                                          360 Sound
 
Connection                  Multi pairing (Unlimited Synergy Pro speakers) 
   Up to 40 meter stereo range

Bluetooth   V 4.2   Up to 10 meter range 
                                                     
Charging     7 Hours   Micro USB
 
Certification  CE / FCC / RoHS 

Synergy Pro
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Dimension  ( H x Ø )   26 x 20 cm

Product Weight   760 gr 

Materials                                          Wooden handle
    Wood feet with silicon rubber surface
    PE main body 
                              
Battery     Up to 40 hours operating time
                                                       
LED light    Dimmable: 4 different light settings
                                                           3000 Kelvin
                                                     
Charging      4 Hours 
      USB Type-C 

Certification   CE / RoHS

Colors  Petroleum

Light roseSky blue

Earth

Lite-up Lite-up Play
       
Dimension ( H x Ø )   40 x 29 cm

Product Weight   2.00 kg 

Materials                                                           Wooden handle
    Wood feet with silicon rubber surface  
    PE main body 
                              
Battery    Up to 10 hours playtime 
                                                       Up to 18 hours using lamp only

LED light    2700 Kelvin 
                           
Speaker                                                     8W Full Range / 360 sound
    24W Peak music power output
                                        
Connection                   Stereo option 
    (Pair max. 1 other Lite-up Play)   
    Up to 15 m stereo range

Bluetooth    V 4.2               Up to 10 m range                                                      
Charging      4 Hours                  USB Type-C

Certification   CE / RoHS

Colors 

   

Petroleum

Light roseSky blue

Earth
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Dimension ( H x Ø )   9 x 8 cm
  
Product Weight   380 gr   
 
Materials     Colored glass 
    Aluminium body
      
Features    Shine LED candle holder 
    Kooduu Oil Light cartridge holder
Recommended 
Placement     Indoors  

Colors  
  

Glow  08

Purple
Smoked grey

Green

                               

Dimension ( H x Ø )   9 x 9  cm

Product Weight   400 gr

Materials     Colored glass 
    Aluminium body
 
Features    Shine LED candle holder 
    Kooduu Oil Light cartridge holder 
Recommended 
Placement        Indoors

Colors   

Glow  10

Smoked grey

Green

Gold



Nordic Light Pro
       
Dimension ( H x Ø )   18 x 14 cm

Product Weight   2.00 kg 

Materials                                                            Colored glass
                                          Oxidized aluminium body
 
Features    Shine LED candle holder 
    Kooduu Oil Light cartridge holder
                              
Battery     Up to 8 hours playtime 
                           
Speaker type                                                    2x 25 W Full-range & tweeter
    150 W Peak music power output
                                                                             360 Sound
 
Connection                   Multi pairing (unlimited Pro speakers) 
    Up to 15 meter stereo range

Bluetooth    V 4.2   Up to 25 m range                                                     
Charging      4 Hours  USB Type-C

Certification   CE / FCC / RoHS

Colors   
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Green
Silver

Black

Shine LED Candle 
• Battery up to 120 hours
• Charging 3 hours
• Compatible with Glow series & Nordic Light Pro
                             

Kooduu Oil Cartridge
• Burning time up to 20 hours
• Pack of 6 cartridges
• Compatible with Glow series & Nordic Light Pro

Accessories

Oil Cartridge

Shine LED 





Kenaupark 33-2, 2011 MR
Haarlem, Nederland
Kantooruren: Ma - Vrij / 09:00 - 17:30   
Tel. NL: +31 23 205 24 55
www.kooduu.comSet the mood. Wherever. Whenever.




