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Astma i alergie przybieraj  rozmiary epi-

demii – dotykaj  co pi tego cz owieka. 

Rodziny dotkni te tym problemem szu-

kaj  jak najta szych rozwi za , które 

pomog yby im prowadzi  normalne, ak-

tywne ycie.

System Centralnego Odkurzania 

Beam®, do pi ciu razy silniejszy ni

wi kszo  zwyk ych odkurzaczy, mo e

okaza  si  pomocny. System Beam® usu-

wa praktycznie 100% brudu, cz steczek 

kurzu, py u, roztoczy i innych alergenów 

z odkurzanych pod óg, zas on, mebli i in-

nych powierzchni, podnosz c w ten spo-

sób jako  powietrza wewn trz domu.

W przeciwie stwie do zwyk ych odku-

rzaczy przeno nych, które powoduj

cyrkulacj  kurzu wewn trz pomieszcze

mieszkalnych, odkurzacz Beam® usuwa 

prawie ca y materia , z którym si

styka... zmniejszaj c tym samym emisj

kurzu, py u i innych alergenów do po-

wietrza.

Co to jest system centralnego odkurzania 

i jak dzia a?

Centralny odkurzacz to nic innego jak 

jeszcze jedna instalacja, któr  ukrywa 

si  w cianach naszego domu. Na jed-

nym jej ko cu znajduje si  jednostka 

centralna, a na drugim gniazdo, do któ-

rego pod cza si  w  ss cy. Brud i kurz 

wci gane w em s  usuwane z pomiesz-

cze  zamontowanymi w cianach rura-

mi. Wi ksze drobinki zatrzymywane s

w pojemniku odkurzacza, natomiast 

drobnoustroje i powietrze wyrzucane s

na zewn trz budynku. U ytkownik do 

dyspozycji ma tylko w  ss cy wraz ze 

szczotkami, który wk ada do gniazda. 

W ten sposób odbywa si  uruchamianie 

systemu i sprz tanie.

Zalety

Porównuj c odkurzacz centralny do

tradycyjnego przeno nego odkurzacza, 

od razu mo na ujrze  wiele zalet. 

Odkurzacz centralny Beam®

to tak skuteczne i nowoczesne urz dzenie,

i  udowodniono klinicznie, e zmniejsza 

objawy alergii.

G ówn  ide  centralnego odkurzania jest 

ca kowite wyeliminowanie cyrkulacji 

zu ytego powietrza w pomieszczeniach. 

W tradycyjnym odkurzaczu przeno nym, 

nawet tym z górnej pó ki, powietrze, 

które przechodzi przez filtr lub worek 

z kurzem, wydmuchiwane jest z powro-

tem w sprz tanym pomieszczeniu. Przy 

zastosowaniu odkurzacza centralnego 

powietrze po przej ciu przez filtr jest od-

prowadzane na zewn trz budynku, co 

zabezpiecza u ytkownika i innych do-

mowników przed bezpo rednim styka-

niem si  ze szkodliwymi mikrocz stecz-

kami oraz bakteriami i roztoczami. 

Takiego komfortu nie zapewniaj  trady-

cyjne odkurzacze, nawet te z filtrami 

wodnymi.

Odkurzaniu nie towarzyszy równie

ha as silnika, gdy  jednostk  centraln

montuje si  w miejscu oddalonym 

od pomieszcze  mieszkalnych, najcz -

ciej w gara u lub piwnicy, czyli 

w miejscu oddalonym od pomieszcze

mieszkalnych. Zalet , która w a ciwie 

nasuwa si  na samym pocz tku to 

System sk ada si  z:

Instalacji PVC – rozmieszcza si  j

w mieszkaniu, cz c gniazda ss ce 

z jednostk  centraln .

Montuje si  w cianach lub w pod odze 

budowanych obiektów. W obiektach ju

istniej cych mo na wykorzysta  do 

tego celu poddasze, przerwy mi dzy 

cianami, kana y instalacyjne.

Gniazd ss cych – rozmieszczonych 

w budynku tak, aby mo na by o

bez trudu dotrze  w em ss cym 

do najdalszych zakamarków pomiesz-

cze .

Jednostki centralnej – czyli odkurza-

cza, zainstalowanego na sta e w dowol-

nym pomieszczeniu gospodarczym, 

np.: piwnicy, gara u, kot owni.

Szufelki automatycznej – czyli gniaz-

da przypod ogowego, które najlepiej 

umie ci  w kuchni, w cokole szafki. 

Wbudowany prze cznik umo liwia 

w czenie odkurzacza i bezpo rednie 
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uwolnienie si  od d wigania odkurza-

cza po schodach. Na co dzie  system 

centralnego odkurzania to tylko lekki 

w  ss cy.

Koszty wykonania

System centralnego odkurzania jest naj-

ta sz  wykonywan  instalacj  przy budo-

wie domu. Koszt materia ów wraz z robo-

cizn  waha si  w granicach 700–2000 z

w zale no ci od wielko ci domu, a co za 

tym idzie wielko ci instalacji. Natomiast 

zakup jednostki z akcesoriami to wydatek 

rz du 1000–5000 z . Warto pami ta , e

zakup rozk ada si  na 2 raty. Najpierw za-

kup i monta  instalacji, a w pó niejszym 

terminie odkurzacza i akcesoriów do 

sprz tania.

Dystrybutor Beam® mo e zamontowa

System Centralnego Odkurzania Beam®

w nowym lub ju  istniej cym domu.

Wejd  na www.beam.pl i znajd  dys-

trybutora w swojej okolicy. Mo esz rów-

nie  zamontowa  system Beam samo-

dzielnie!

zmiatanie mieci i kurzu 

do otworu gniazda.

Separatora uniwersalne-

go – urz dzenia przezna-

czonego do ochrony odku-

rzacza przed odpadami ta-

kimi jak woda, py  komin-

kowy i budowlany.

Gniazda wylotowego

– znajduj cego si  na ze-

wn trznej cianie budyn-

ku. Dzi ki niemu eliminu-

je si  nieprzyjemny za-

pach powietrza z jednost-

ki, tak uci liwy przy tra-

dycyjnych odkurzaczach. 

Elastycznego w a ss -

cego wraz z akcesoriami 

do sprz tania.

 W  i akcesoria pozwalaj

sprz ta  bez adnych pro-

blemów w ka dym miejscu

www.beam.pl


