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JAK DZIA A SYSTEM CEN-
TRALNEGO ODKURZANIA?
Centralny odkurzacz to nic innego jak

jeszcze jedna instalacja, któr  ukrywa si

w cianach naszego domu. Na jednym jej

ko cu znajduje si  jednostka centralna,

a na drugim gniazdo do którego pod cza

si  w  ss cy.

Instalacja odkurzacza centralnego

BEAM® jest najprostsz  instalacj  spoty-

kan  w domu. Jej monta  nie wymaga

specjalistycznych narz dzi ani fachowej

wiedzy. Wystarczy zapozna  si  z instruk-

cj  monta u (www.beam.pl). 

SYSTEM BEAM®

SK ADA SI  Z:
Rur i kszta tek PVC – o niskich opo-

rach przep ywu. Rozmieszcza si  je

w mieszkaniu cz c gniazda ss ce z jed-

nostk  centraln . Instalacj  PVC montuje

si  w cianach lub w pod odze budowa-

nych obiektów. W obiektach ju  istniej -

cych  mo na wykorzysta  do tego celu

poddasze, przerwy mi dzy cianami, ka-

na y instalacyjne. Rury i kszta tki PVC

systemu BEAM® maj  Aprobat  Tech-

niczn  jako przewody pró niowe do sys-

temu centralnego odkurzania. Sposób

wykonania oraz u yty materia  (PVC

z dodatkiem antyelektrostatyku) daj

gwarancj  bezpiecznego u ytkowania. Sy-

stem centralnego odkurzania BEAM®

jest szczelny oraz nie zapycha si .

Gniazd ss cych – rozmieszczonych

w budynku tak, aby mo na by o bez tru-

du dotrze  w em ss cym do najdalszych

zakamarków pomieszcze . Optymalne

warunki odkurzania zapewniaj  gniazda

usytuowane w miejscach centralnych, np.

na korytarzu.

Jednostki centralnej – czyli odkurza-

cza, zainstalowanego na sta e w dowol-

nym pomieszczeniu gospodarczym, np.:

piwnicy, gara u, kot owni. Odkurzacze

BEAM® maj  system filtracji cyklonicz-

nej, wspó pracuj cy z samooczysz-

czaj cym si  filtrem mechanicznym

CleanStream®. Zalet  tego filtra jest za-

trzymywanie wszystkich wi kszych za-

nieczyszcze  oraz 99,97% cz stek dwumi-

kronowych. W przeciwie stwie do odku-

rzaczy przeno nych, nie zmniejsza to wy-

dajno ci odkurzacza, która jest sta a bez

wzgl du na ilo  kurzu w zbiorniku. Fil-

try BEAM® CleanStream® nie wymagaj

adnej obs ugi.

Szufelki automatycznej czyli gniazda

przypod ogowego, które najlepiej umie-

ci  w kuchni, w cokole szafki. Wbudo-

wany prze cznik umo liwia w czenie

odkurzacza i bezpo rednie zmiatanie

mieci i kurzu do otworu gniazda.

Separatora uniwersalnego urz dzenia

przeznaczonego do ochrony odkurzacza

przed odpadami takimi jak: woda, py  ko-

minkowy i budowlany.

Gniazda wylotowego znajduj cego si

na zewn trznej cianie budynku. Dzi ki

niemu eliminuje si  nieprzyjemny zapach

powietrza z jednostki, tak uci liwy przy

tradycyjnych odkurzaczach.

Elastycznego w a ss cego wraz z akce-

soriami do sprz tania który po w o eniu

do gniazda uruchamia system (wersja stan-

dard) lub uruchamia system za pomoc

prze cznika w r czce (wersja lux). W

ss cy BEAM® jest bardzo lekki, wytrzy-

ma y  na mechaniczne dzia ania, nie ulega

podczas eksploatacji odkszta ceniom, nie

amie si . R czka, dzi ki mo liwo ci obro-

tu o 360°, nie powoduje skr cania si  w a.

Przy zastosowaniu rurki teleskopowej

mo na regulowa  po o enie w a w zale -

no ci od wzrostu i wygody u ytkownika.

PRZEDE WSZYSTKIM
FUNKCJONALNO
D ugi, elastyczny w  ss cy pozwala do-

trze  do ka dego zakamarka mieszkania,

nawet znacznie odleg ego od gniazda,

dzi ki czemu u ytkownik oszcz dza w a-

sny czas i energi . Nie wie, co to spl tany

przewód, przenoszenie odkurzacza w ró -

ne miejsca, cz ste opró nianie pojemnika

Sprz tanie domu mo e by  znacznie atwiejsze, je li zainstalujemy

w nim centralny system odkurzania BEAM®. Wszyscy zgodz  si

z opini , e przy budowie domu nikt nie wpad by ju  na pomys

doprowadzania wody pitnej i odprowadzania cieków inaczej ni

centralnie. Podobnie higienicznie i wygodnie mo na usuwa  kurz

i zanieczyszczenia przy u yciu systemu centralnego odkurzania BEAM®.

Liderem na polskim rynku oraz najwi kszym producentem odkurzaczy

centralnych na wiecie jest firma BEAM® (grupa Electrolux). 

W produkcji odkurzaczy specjalizuje si  ju  ponad 50 lat!!

BEAM®

- specjali ci od sprz tania

PREZENTACJA
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na mieci. Odkurzacz BEAM® ma pojem-

nik tak du y, e czy ci si  go co kilka mie-

si cy, co jest dodatkowym atutem. Samo

czyszczenie jest zadaniem niezwykle pro-

stym – wystarczy odkr ci  plastikowy po-

jemnik i wysypa  zawarto  do mieci.

AKCESORIA DLA KA DEGO
Szeroka gama akcesoriów do sprz tania

zadowoli nawet najbardziej wymagaj -

cych u ytkowników. Wiele rodzajów

szczotek do ró nych powierzchni (do

pod óg twardych, dywanów, kafli, tapice-

rek) oraz ko cówek specjalistycznych (do

sprz tania pod meblami, odkurzania kla-

wiatury komputera, samochodu itp.) po-

zwala na wszechstronne wykorzystanie

odkurzacza. Dost pne s  równie  specjal-

ne turboszczotki zwi kszaj ce efektyw-

no  sprz tania poprzez szczotkowanie

powierzchni obracaj cym si  wa kiem

z w osiem. Akcesoria dodatkowe, takie

jak wieszaki i torby na ssawki, w e i rur-

ki u atwiaj  korzystanie z ca ego systemu. 

CISZA, SPOKÓJ I WYGODA
Odizolowanie odkurzacza od pomiesz-

cze  sprz tanych daje mo liwo  odku-

rzania nawet noc . Przy tak du ej pojem-

no ci, opró nianie zbiornika na kurz

i mieci wykonujemy dwa lub trzy razy

w roku. Zbiornik ten posiada okienko,

które pozwala na bie co sprawdza  sto-

pie  jego zape nienia.

CZYSTO  I HIGIENA
Powietrze z odkurzacza po przej ciu przez

filtr jest odprowadzane na zewn trz bu-

dynku, co zabezpiecza u ytkownika i in-

nych domowników przed bezpo rednim

stykaniem si  ze szkodliwymi mikrocz -

steczkami oraz bakteriami i roztoczami.

Takiego komfortu nie zapewniaj  trady-

cyjne odkurzacze, nawet te z filtrami

wodnymi. Ponadto odkurzacz BEAM®

oczyszcza w czasie pracy powietrze w po-

mieszczeniu, zmniejsza tak e zawarto

w nim alergenów.

Zwalcz przyczyn  zanieczyszcze  w Two-

im domu!

Doskona e w a ciwo ci ss ce odkurzacza

BEAM® pozwalaj  usun  wraz z kurzem

niepo dane drobnoustroje, takie jak: wi-

rusy, bakterie, roztocza, grzyby... Przesta-

je zatem by  problemem palenie papiero-

sów oraz posiadanie zwierz t domowych,

roznosz cych zarazki. System centralne-

go odkurzania BEAM® to równie  dosko-

na e rozwi zanie dla alergików. Badania

przeprowadzone przez Uniwersytet Kali-

fornijski dowodz , i  odkurzacze BEAM®

pomagaj  redukowa  objawy alergii a

o 61%!

Chcesz wiedzie  wi cej? Zadzwo  lub od-

wied  nasze strony internetowe!!

BEAM POLSKA

ul. wierczewska 7

71-066 Szczecin

tel. 091 432 54 84; 091 483 46 75

kom. 0 601 888 888

www.beam.pl

Chcesz wiedzie  wi cej? Zamów bezp atne materia y reklamowe:

katalog i prezentacja na CD

katalog papierowy

instrukcja monta u

Mój adres:

Imi  i nazwisko:.............................................................................................................

ul....................................................................................................................................

kod i miejscowo : ........................................................................................................

kupon prze lij faksem 091 483 27 17 lub poczt
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BEAM
ul. wierczewska 7

71-066 Szczecin
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