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Ast ma i aler gia przy bieraj  roz miary epi de-

mii – do tyka j  co pi tego cz owieka. Ro dziny

szuka j  za tem jak naj ta szych roz wi za ,

które po mog yby im pro wadzi  nor malne,

aktywne ycie.

System Cen tralnego Od ku rzania Be am, do 

kilku ra zy sil niejszy ni  wi kszo  zwy k ych

odku rzaczy, mo e oka za  si  po mocny. Sys-

tem Be am usu wa prak tycznie 99% bru du,

cz steczek ku rzu, py u, roz toczy i in nych

aler genów z od ku rzanych pod óg, za s on,

mebli i in nych po wierzchni, a na st pnie od-

prowadza je z cz ci miesz kal nej do mu do 

jednostki cen tralnej umiesz czonej za zwyczaj

w ga ra u, piw nicy czy po mieszczeniu go spo-

darczym. Jed nocze nie oczysz czone w 98% 

powietrze z jed nostki cen tralnej wy dmuchi-

wane jest na zwn trz. Zmniej sza to emi sj

aler genów do po wietrza.

Wy j tko wa si a
System Cen tralnego Od ku rzania Be am mo-

esz za instalowa  w swo im do mu, apar ta-

mentowcu, w ka mienicy lub w miesz ka niu.

Systemy Cen tralnego Od ku rzania Be am zna-

ne s  na ca ym wiecie ze wzgl du na swój 

system fil tracji, któ ry istot nie po lepsza ja ko

powietrza w po mieszczeniach. Zna ne rów-

nie  z wy j tko wej si y czysz czenia i nie spo-

tyka nie ci chego dzia ania, kon struowane s

wy cznie z naj lepszych ele mentów, któ re

zapewniaj  trwa o  przez wie le lat. 

Po za atw  in stalacj  w cza sie bu dowy lub 

renowacji bu dynku, ró norodne tech niki 

pozwalaj  te  na za instalowanie sys temu 

Beam na ka dym eta pie. Dys trybutor Be am 

mo e za instalowa  sys tem w no wym lub 

istniej cym do mu, za zwyczaj nie za k óca-

j c przy tym Two jego spo ko ju i nie ro bi c

wielkiego ba aganu. Mo esz na wet za insta-

lowa  Sys tem Cen tralnego Od ku rzania Be-

am sa modzielnie! 

Przede wszyst kim
funkcjonalno
Uwolnij si  od d wigania od ku rzacza po scho-

dach! Na co dzie  Sys tem Cen tralnego od ku-

rzania Be am to tyl ko lek ki, ela styczny w  ss -

cy, któ ry po zwala do trze  do ka dego za ka mar-

ka miesz ka nia, na wet znacz nie od leg ego od 

gniazda. Dzi ki te mu od ku rzanie sta je si  przy-

jemno ci .

Cisza, spo kój i wy goda
Umieszczenie od ku rzacza z da la od po miesz-

cze  miesz kal nych da je mo liwo  sprz ta-

nia na wet no c . Po jemnik na za nieczyszcze-

nia w od ku rzaczach Be am jest na ty le du y, 

e wy starczy oczy ci  go co kil ka mie si cy. 

Samo czysz czenie jest za daniem nie zwykle

prostym – wy starczy od kr ci  pla stiko wy po-

jemnik i wy sypa  za warto  do mieci.

Zbiornik ten ma okien ko, któ re po zwala na 

bie co spraw dza  sto pie  je go za pe nienia.

Akcesoria dla ka dego
Szeroka ga ma ak cesoriów do sprz tania za do-

woli na wet naj bardziej wy magaj cych u yt-

kow ników. Wie le ro dzajów szczo tek do ró -

nych po wierzchni (do pod óg twar dych, dy wa-

nów, ka fli, ta picerek) oraz ko cówek spe cjali-

stycznych (do sprz tania pod me blami, od ku-

rzania kla wiatury kom putera, sa mochodu itp.) 

pozwala na wszech stronne wy ko rzystanie od-

ku rzacza. Ak cesoria do datko we, ta kie jak: 

wieszaki i tor by na ssaw ki, w e i rur ki, u a-

twiaj  ko rzystanie z ca ego sys temu.

System Be am to kom pletny ze staw cen tral-

nego od ku rzania. Dzi ki prze my lanym pro-

jektom i za stosowaniu naj nowocze niejszych

rozwi za  sys tem Be am spra wia, e sprz ta-

nie do mu jest prost sze i zdrow sze.

Je li chcesz wie dzie  wi cej – za dzwo  lub 

odwied  na sz  stro n  www. be am. pl 

i za mów bez p atn  p yt  CD.

ul. wierczewska 7, 71-066 Szczecin

tel. 091 432 54 84, 091 483 46 75

kom. 0601 888 888

Infolinia 0801 081 202

www.beam.pl

wiatowa Or ganizacja

Zdrowia sza cuje, e

ponad 150 mi lionów

ludzi na ca ym wiecie

choruje na ast m .

Blisko 20% Eu ropej-

czyków cier pi na 

alergi  i ast m

z po wodu sub stancji

wdychanych

w po mieszczeniach...

Jako  powietrza 
to podstawa zdrowego domu!

Prezentacja firmowa
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