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Nieprzerwane nowatorstwo w branży i nie-

złomna troska o satysfakcję klienta sprawi-

ły, że Beam stał się światowym liderem

w sprzedaży systemów centralnego odku-

rzania. Sam system natomiast, znajduje się

wśród najszybciej rozwijających się udo-

godnień w nowo budowanych domach.

Sprzedaż systemu centralnego odku-

rzania Beam podwaja się co roku. Obec-

nie systemy Beam są najczęściej instalo-

wanymi systemami centralnego odkurza-

nia, tak w kraju jak i za granicą.

BUDOWA SYSTEMU

System centralnego odkurzania

BEAM jest nowoczesnym sposobem

na utrzymanie czystości i komfortu

w domu. Dzięki niemu sprzątanie

może być znacznie prostsze! System

BEAM składa się z:

� rur i kształtek PVC – o niskich opo-

rach przepływu. Rozmieszcza się je

w mieszkaniu łącząc gniazda ssące z jed-

nostką centralną. Instalację PVC montuje

się w ścianach lub w podłodze budowa-

nych obiektów. W obiektach już istnieją-

cych można wykorzystać do tego celu

poddasze, przerwy między ścianami, ka-

nały instalacyjne. System centralnego od-

kurzania BEAM jest szczelny oraz nie za-

pycha się;

� gniazd ssących – rozmieszczonych

w budynku tak, aby można było bez tru-

du dotrzeć wężem ssącym do najdalszych

zakamarków pomieszczeń. Optymalne

warunki odkurzania zapewniają gniazda

usytuowane w miejscach central-

nych, np. w korytarzu;

� jednostki centralnej – czy-

li odkurzacza, zainstalo-

wanego na stałe w dowol-

nym pomieszczeniu go-

spodarczym, np.: piwnicy,

garażu, kotłowni. Odku-

rzacze BEAM mają sys-

tem filtracji cyklonicznej,

współpracujący z samo-

oczyszczającym się filtrem

mechanicznym CleanStream.

Zaletą tego filtra jest zatrzymy-

wanie wszystkich większych

zanieczyszczeń oraz 99,97% czą-

stek dwumikronowych. W prze-

ciwieństwie do odkurzaczy przenośnych,

nie zmniejsza to wydajności odkurzacza,

która jest stała bez względu na ilość kurzu

w zbiorniku. Filtry BEAM CleanStream

nie wymagają żadnej obsługi;

� gniazda wylotowego – znajdującego się

na zewnętrznej ścianie budynku. Dzięki

niemu eliminuje się nieprzyjemny zapach

powietrza z jednostki, tak uciążliwy przy

tradycyjnych odkurzaczach;

� elastycznego węża ssącego wraz z akce-

soriami do sprzątania - który po włożeniu

do gniazda uruchamia system (wersja

standard) lub uruchamia system za po-

mocą przełącznika w rączce (wersja lux).

Wąż ssący BEAM jest bardzo lekki, wy-

trzymały na mechaniczne działania, nie

ulega podczas eksploatacji odkształce-

niom, nie łamie się. Rączka, dzięki możli-

wości obrotu o 360°, nie powoduje skręca-

nia się węża. Przy zastosowaniu rurki te-

leskopowej można regulować położenie

węża w zależności od wzrostu i wygody

użytkownika.

Powietrze z odkurzacza po przejściu

przez filtr jest odprowadzane na ze-

wnątrz budynku, co zabezpiecza użyt-

kownika i innych domowników przed

bezpośrednim stykaniem się ze szkodli-

wymi mikrocząsteczkami oraz bakteria-

mi i roztoczami. Takiego komfortu nie

zapewniają tradycyjne odkurzacze, na-

wet te z filtrami wodnymi. Ponadto od-

kurzacz BEAM oczyszcza w czasie pra-

cy  powietrze w pomieszczeniu, zmniej-

sza także zawartość w nim alergenów.

Nasze produkty rozprowadzane są przez

sieć dystrybutorów. Odwiedź stronę

www.beam.pl i znajdź Dystrybutora

w swojej okolicy! Zapraszamy!!!

BEAM POLSKA

ul. Świerczewska 7

71-066 Szczecin

tel. 091 432 54 84, 091 483 46 75

kom. 0601 888 888

www.beam.pl, e-mail: office@beam.pl

PREZENTACJA

Beam to najwyższa światowa 

jakość gwarantowana przez grupę Electrolux!

Firma świętuje 50-lecie swojego udziału 

w tworzeniu historii branży centralnego odkurzania. 

50 lat firmy BEAM
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