
Astma i alergiami przybieraj¹ rozmiary epi-
demii – dotykaj¹ co pi¹tego cz³owieka. Ro-
dziny szukaj¹ zatem jak najtañszych roz-
wi¹zañ, które pomog³yby im prowadziæ
normalne, aktywne ¿ycie.
System Centralnego Odkurzania Beam,
do kilku razy silniejszy ni¿ wiêkszoœæ
zwyk³ych odkurzaczy, mo¿e okazaæ siê
pomocny. 
System Beam usuwa praktycznie 99% bru-
du, cz¹steczek kurzu, py³u, roztoczy i in-
nych alergenów z odkurzanych pod³óg, za-
s³on, mebli i innych powierzchni, a nastêp-
nie odprowadza je z czêœci mieszkalnej do-
mu do jednostki centralnej umieszczonej
zazwyczaj w gara¿u, piwnicy czy pomiesz-
czeniu gospodarczym. Jednoczeœnie
oczyszczone w 98% powietrze z jednostki
centralnej wydmuchiwane jest na ze-
wn¹trz. Zmniejsza to emisjê alergenów do
powietrza.

WYJ¥TKOWA SI£A
System Centralnego Odkurzania Beam mo-
¿esz zainstalowaæ w swoim domu, aparta-
mentowcu, w kamienicy lub w mieszkaniu.
Systemy Centralnego Odkurzania Beam
znane s¹ na ca³ym œwiecie ze wzglêdu na
swój system filtracji, który istotnie polepsza
jakoœæ powietrza w pomieszczeniach. Zna-

ne równie¿ z wyj¹tkowej si³y czyszczenia
i niespotykanie cichego dzia³ania, konstru-
owane s¹ wy³¹cznie z najlepszych elemen-
tów, które zapewniaj¹ trwa³oœæ przez wiele
lat.
Poza ³atw¹ instalacj¹ w czasie budowy lub
renowacji budynku, ró¿norodne techniki
pozwalaj¹ te¿ na zainstalowanie systemu
Beam na ka¿dym etapie. Dystrybutor Beam
mo¿e zainstalowaæ system w nowym lub ist-
niej¹cym domu, zazwyczaj nie zak³ócaj¹c
przy tym Twojego spokoju i nie robi¹c wiel-
kiego ba³aganu. Mo¿esz nawet zainstalo-
waæ System Centralnego Odkurzania
Beam samodzielnie!

PRZEDE WSZYSTKIM
FUNKCJONALNOŒÆ
Uwolnij siê od dŸwigania odkurzacza po
schodach! Na co dzieñ System Centralnego
odkurzania Beam to tylko lekki, elastyczny
w¹¿ ss¹cy, który pozwala dotrzeæ do ka¿de-
go zakamarka mieszkania, nawet znacznie
odleg³ego od gniazda. Dziêki temu odku-
rzanie staje siê przyjemnoœci¹.

CISZA, SPOKÓJ I WYGODA
Umieszczenie odkurzacza z dala od po-
mieszczeñ mieszkalnych daje mo¿liwoœæ
sprz¹tania nawet noc¹. Pojemnik na zanie-
czyszczenia w odkurzaczach BEAM jest na
tyle du¿y, ¿e wystarczy oczyœciæ go co kilka
miesiêcy. Samo czyszczenie jest zadaniem
niezwykle prostym – wystarczy odkrêciæ
plastikowy pojemnik i wysypaæ zawartoœæ
do œmieci. Zbiornik ten ma okienko, które
pozwala na bie¿¹co sprawdzaæ stopieñ jego
zape³nienia.

AKCESORIA DLA KA¯DEGO
Szeroka gama akcesoriów do sprz¹tania za-
dowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych
u¿ytkowników. Wiele rodzajów szczotek do
ró¿nych powierzchni (do pod³óg twardych,
dywanów, kafli, tapicerek) oraz koñcówek
specjalistycznych (do sprz¹tania pod me-
blami, odkurzania klawiatury komputera,
samochodu itp.) pozwala na wszechstronne
wykorzystanie odkurzacza. Akcesoria do-
datkowe, takie jak wieszaki i torby na ssaw-
ki, wê¿e i rurki u³atwiaj¹ korzystanie z ca³e-
go systemu.
System Beam to kompletny zestaw central-
nego odkurzania. Dziêki przemyœlanym
projektom i zastosowaniu najnowoczeœniej-
szych rozwi¹zañ, system Beam sprawia, ¿e
sprz¹tanie domu jest prostsze i zdrowsze.
Jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej – zadzwoñ lub
odwiedŸ nasz¹ stronê www.beam.pl i za-
mów bezp³atn¹ p³ytê CD.

BEAM

ul. Œwierczewska 7, 71-066 Szczecin
infolinia: 0801 081 202

tel. 091 432 54 84, 091 483 46 75
kom. 0601 888 888

www.beam.pl

PREZENTACJA

Œwiatowa Organizacja Zdrowia

szacuje, ¿e ponad 

150 milionów ludzi 

na ca³ym œwiecie cierpi 

na astmê. Blisko 20% Europej-

czyków cierpi na alergiê 

i astmê z powodu 

substancji wdychanych 

w pomieszczeniach...

Jakoœæ powietrza to podstawa
zdrowego domu
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