Príslušenstvo

Aspira
Novy set hadice, kombinovanej hubice
a teleskopickej rúry. V kombinácii s novým modelom
vysávacieho agregátu Platinum ide o úplne
nový komplexný spôsob upratovania. Ovládacie
prvky na hadici umožňujú diaľkovo komunikovať
s agregátom a riadiť celý proces vysávania –
zapínanie, vypínanie agregátu, zvyšovanie, alebo
znižovanie výkonu, a pod.

LED Light Technology
Chcete vidieť, čo vysávate? Nový rad kief s LED
technológiou sa uplatní všade tam, kde je potrebné
dosiahnuť do zle prístupných a tmavých kútov.
Špeciálne kefy a hubice so svetelnými diódami sú
novinkou v ponuke firmy BEAM Electrolux. Prachové
kefy s rôznou dĺžkou štetín na najrôznejšie typy
povrchov. Kombinovaná hubica so špeciálnou
výkyvnou hlavou splní vaše požiadavky na účinnosť
vysávania, aj na pohyblivosť, dosah a ergonómiu.

Produkty označené týmto symbolom sú kompatibilné so systémom Aspira.

Turbokefa Aspira
Novinka na trhu, ktorá rozširuje ponuku turbokief a svojim dizajnom
a funkčnosťou zapadá do štýlu vysávacieho kompletu Aspira.

Aspira – kefa na pevné podlahy
Praktická kefa so šírkou záberu 360 mm, na vysávanie všetkých
druhov pevných podláh.

Univerzálna kefa
Nová univerzálna kefa Aspira na všetky druhy povrchov s novým
kĺbovým mechanizmom a širokým záberom nahradí niekoľko
druhov bežných kief dodávaných s prenosnými vysávačmi.
Pojazdové kolieska uľahčujú pohyb kefy po povrchu a maximálne
zvyšujú komfort vysávania.

Štrbinová hubica
Nový typ štrbinovej hubice je ďalšou súčasťou kompletu
Aspira. Parametre sú zhodné s ostatnými komponentmi
vrátane diódového osvetlenia.
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TurboZoom
Nástupca TurboCat – najobľúbenejšej turbokefy z ponuky
spoločnosti BEAM Electrolux. Zachováva všetky najlepšie parametre
pôvodného typu, navyše v príjemnom a modernom dizajne.

FloorTwin
Rotačná kefa s reguláciou prisávania a nakláňaním spodnej
prísavnej hrany. Výrazne zvyšuje účinnosť vysávania.

MiniTurbo
Nová rotačná kefa, svojimi rozmermi vhodná do menších priestorov.
Zaisťuje účinné vysávanie kobercov a čalúnenia na horšie
dostupných miestach.

ComboTool
ComboTool – nový typ kombinovanej hubice
s výkyvnou hlavou, zvyšujúci komfort vysávania.

Twinner – nízkoprofilová hubica
Hubica s najnižším profilom do ťažko prístupných miest. Funkcia
dvojitého vysávania zo stredu aj zo strán. Vysávacia hubica zaručí
bezproblémové vysávanie aj na zle prístupných miestach (rohy
miestnosti, pozdĺž stien a podlahových líšt či pod nábytkom).

Kefa na pevné podlahy
Praktická kefa na vysávanie všetkých druhov pevných podláh so
šírkou záberu 250 mm.

Kefa na pevné podlahy
Praktická kefa na vysávanie všetkých druhov pevných podláh so
šírkou záberu 360 mm.

Kefa na žalúzie
Ideálny nadstavec na čistenie žalúzií. Kefa s extra jemnými štetinami
je vhodná ako univerzálna na akékoľvek žalúzie.

Kefa na zvieratá
Nadstavec na bežnú hadicu je vhodný najmä na bezproblémové
čistenie zvierat – žiadne chlpy nezostanú na podlahe. Kefa alebo
hrebeň sú použiteľné na krátko aj dlhosrsté zvieratá.
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Sada Aspira
Sada príslušenstva Aspira:
Hadica Oxygen s reguláciou – 9 m, kefa na prach s LED
technológiou – krátka, stredná, dlhá, štrbinová hubica s LED
technológiou, držiak príslušenstva Aspira, teleskopické
trubice Aspira, kefa na koberce Aspira, kefa na pevné
podlahy Aspira, vešiak na hadicu.

Sada Progression
Sada príslušenstva Progression:
Hadica s vypínaním – 9 m, ComboTool hubica, štrbinová
hubica, hubica na čalúnenie, kruhová kefa na prach,
kefa na pevné podlahy, plastový vešiak na hadicu, držiak
príslušenstva, teleskopické trubice.

Garážová sada
Garážová sada:
štandardná hadica 9 m strieborná, štrbinová hubica, hubica
na čalúnenie, kruhová kefa na prach, plastový vešiak na
hadicu, držiak príslušenstva.

Combo
Sada príslušenstva Combo:
ComboTool hubica, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, kruhová
kefa na prach, univerzálna hubica, držiak príslušenstva.

Standard
Kefy Standard – 4 ks:
štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, kruhová kefa na prach, držiak
príslušenstva.

Mini príslušenstvo
Sada špeciálnych nadstavcov na vysávanie malých a zároveň
členitých plôch.
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Hadica s ovládaním
Hadica Oxygen s reguláciou výkonu je hlavnou
časťou systému Aspira. Práve prostredníctvom
ovládania na rukoväti hadice je možné jednoducho
meniť parametre vysávacieho agregátu priamo
počas vysávania.

Hadica s vypínaním
Umožňuje ľahké ovládanie celého vysávacieho
procesu priamo na rukoväti hadice. Nízke ovládacie
napätie 24 V zaručuje bezpečnú obsluhu bez rizika
úrazu el. prúdom.

Hadica štandard
Štandardná hadica dodávaná v dĺžkach 8-12 m,
vhodná k akémukoľvek príslušenstvu.

Hadica vyťahovacie
Tam, kde je treba počítať s každým centimetrom
voľného priestoru, nájde uplatnenie vyťahovacia
hadica. V pokojovom stave zaberie minimum
miesta, pri vysávaní sa dá jej dĺžka zväčšiť až na 9 m.

Textilné návleky
Textilné návleky na hadicu majú jediný význam:
ochrániť nábytok pri vysávaní pred možným
poškodením a uľahčiť manipuláciu s hadicou. Podľa
stupňa mechanickej ochrany existujú návleky
textilné alebo prešívané. Dĺžka 9 a 10,7 m.

Vešiak na hadicu

Teleskopické trubice
Teleskopické trubice v dizajne Aspira majú nový systém pre
pohodlnejšie zasúvanie pohyblivých častí jedným stlačením
poistného tlačidla a vylepšenou konštrukciou kontaktov pre
dokonalé el. spojenie všetkých ovládacích častí systému.

Trubice teleskopické chrómové
Chrómové teleskopické trubice dovoľujú variabilitu v nastavení
optimálnej dĺžky pomocou zaisťovacieho mechanizmu s drážkami.
Vyznačujú sa kvalitným spracovaním i vysokou trvanlivosťou
a bezproblémovým ovládaním.

Trubice chrómové

Trubice plastové

FlexiVac - pružný nadstavec
Pružný nadstavec na bežnú hadicu s dosahom do ktoréhokoľvek
neprístupného miesta v domácnosti.
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WallyFlex - pre rýchle a účinné upratovanie
Hubica vybavená pružnou hadicou a s pripojením na
potrubný rozvod centrálneho vysávača. Stačí jediným
pohybom zvesiť hadicu z držiaku a začať likvidovať všetko,
čo sa tak neočakávane usadilo na vašej podlahe, kuchynskej
linke alebo v umývadle v kúpeľni a potom hadicu opäť vrátiť
na svoje miesto. To je všetko. Malé, skladné, nenáročné na
prevádzku a geniálne jednoduché riešenie pre akúkoľvek
domácnosť, dielňu alebo garáž.

DrawerVac
Upratovanie pracovnej dosky už nemôže byť jednoduchšie.
Drawer Vac funguje na jednoduchom princípe vysávacej zásuvky.
Montuje sa do skrinky pod pracovnú dosku. Stačí obyčajné
vysunutie vpred, tým sa zapne vysávací systém, ktorý nečistoty
silným prúdom sania odstráni. Zasunutím späť sa centrálny
vysávač opäť vypne. DrawerVac rozširuje zoznam príslušenstva
najvhodnejšieho na použitie v kuchyni, kúpeľni, práčovni,
v pracovni alebo v dielni. Pri inštalácii je potrebné myslieť na
dostatočnú hĺbku pracovnej dosky stola, rozmery DrawerVac sú
59 x 31 x 3,5 cm (dĺžka x šírka x hrúbka).

Vroom
Ďalší z nových pomocníkov je určený na okamžité upratovanie
malých plôch a suchých nečistôt vo vysoko vyťažených priestoroch.
Inštaluje sa jednoducho do ktorejkoľvek skrinky, preto je vždy tam,
kde ho potrebujete. Svojimi schopnosťami tak nahradí väčšinu iných
pomôcok – zmetáky, lopatky, utierky a pod. Zapínanie a vypínanie
systému je plne automatické, stačí vysunúť hadicu z držiaku a Vroom
je pripravený na akciu. Hadicu je možné vytiahnuť až do dĺžky 7 m
a jej koniec je tvarovo upravený ako štrbinový nadstavec. Súčasťou
systému je aj teleskopická trubica a nadstavec na pevné plochy.
Vroom je možné nainštalovať do väčšiny bežných skriniek a pripojiť
na takmer všetky centrálne vysávacie systémy. Pri montáži je nutné
počítať s rozmermi 56 x 40 x 8 cm (dĺžka x výška x hrúbka).

Hadica v stene – HideHose
Systém HADICA V STENE umožňuje „ukryť“ vysávaciu hadicu priamo
do potrubného rozvodu centrálneho vysávača. Dĺžka hadice je až
15, 3 m. Užívateľ si sám zvolí dĺžku vysávacej hadice, ktorú si odvinie
a zaistí. Po ukončení vysávanie sa hadica sama podtlakom nasej do
potrubného rozvodu. Určitú komplikáciu pri inštalácii predstavujú
veľké nároky systému na veľkosť priestoru „za stenou“, s ktorou je
nutné počítať už pri výstavbe objektu.

Vysávačové štrbiny – VacPan, VacuSweep
Zjednodušenie upratovania predovšetkým v kuchyniach alebo
dielňach pomocou štrbiny VacPan ocení každý. Neexistuje ľahšia
cesta, ako zbaviť miestnosť nečistôt. Teraz si môžete vybrať
z niekoľkých typov podľa povrchovej úpravy – biela, slonová kosť,
čierna, zlatá, nerez.

chróm

zlatá

biela

čierna

slonová kosť

biela

čierna

slonová kosť

VisioVac – filter na drobné predmety
Špeciálny nadstavec zabraňujúci vysať drobné predmety ako sú
prstienky, retiazky, mince a pod. Odpadá tak nepríjemná činnosť –
hľadanie vysatých drobností v zbernej nádobe.

Hobby hubica
Hobby hubica slúži ako univerzálny nadstavec na vŕtačku. Všetok
prach, sutina, piliny a pod. zmizne v nádobe centrálneho vysávača.
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Vysávačové zásuvky
Zásuvka, resp. štrbina- to je to jediné, čo zodpovedá skutočnosti, že je v dome nainštalovaný centrálny vysávač. Firma BEAM
Electrolux kladie na vzhľad zásuviek veľký dôraz s vedomým toho, že musia spĺňať nielen technickú, ale aj estetickú funkciu. Preto
môžete v širokej škále ponúkaných zásuviek nájsť typy plastové aj kovové, biele, farebné, obdĺžnikové a štvorcové, vhodné pre
riešenie v akomkoľvek interiéri.
Vysávačové zásuvky typu COMPACT – T a COMPACT – E sú svojim jedinečným dizajnom predurčené na inštaláciu do moderných
interiérov. Vznikli ako reakcia na požiadavky zákazníkov zladiť ich tvar s vypínačmi a zásuvkami elektrickými, telefónnymi a pod.
Sú plne kompatibilné s el. zásuvkami TIME a ELEMENT firmy ABB, ktoré sa na inštaláciu používajú najčastejšie. V spojení s ďalšími
funkčnými segmentmi do podoby dvoj, resp. troj zásuvky (el. zásuvka + vysávačová zásuvka + anténny vstup) tvoria kompaktný
celok a neoddeliteľnú a atraktívnu súčasť interiéru. Novinkou v ponuke rámčekov TIME sú modely TIME ARBO – kombinácia dreva
a plastovej vnútornej časti, všetko v dokonalej povrchovej úprave.
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Vysávačové zásuvky ELEGANT, od firmy Obzor – výrobné družstvo Zlín, sú ďalším spestrením ponuky zásuviek firmy BEAM Electrolux.
Základná farebná škála 22 odtieňov je priebežne rozširovaná aj o metalické farby a rôzne kombinácie tak, aby farebne korešpondovala s akýmkoľvek interiérom. Rovnako ako pri zásuvkách radu Compact, aj pri tomto rade sa dajú zostavovať viacdielne kombinácie
farebne zhodné s ostatnými spotrebičmi v domácnosti.

biela, machovo-zelená

biela, slonová kosť

biela, biela

biela, ľadovo-zelená

biela, temná modrá

Odpoveďou na volanie zákazníkov nielen po kvalite, ale aj estetickom vyhotovení vysávačových vstupov je spolupráca s renomovanou talianskou spoločnosťou LEGRAND. Z ich portfólia vysávačových zásuviek dodáva firma BEAM na náš trh hneď dva ďalšie
najžiadanejšie modely – BTICINO a CELIANE – obidva boli navrhnuté v dizajnových štúdiách renomovaných návrhárov. K dispozícii je
množstvo modifikácií, ktoré sa líšia tvarom, použitým materiálom, či farebnosťou. Všetko v exkluzívnom vyhotovení. Z pestrej škály si
môžete vybrať vysávačové zásuvky nielen z plastu, ale aj z dreva, ušľachtilých kovov alebo skla – možností je nepreberné množstvo.

ľad

bambus

mirabelka

purpur

tyrkys

Vysávačové zásuvky COLOR rozširujú ponuku o ďalšie modely s novou farebnou a povrchovou úpravou a sú určené tým zákazníkom,
ktorí preferujú ako materiál kov. Všetky modely zásuviek COLOR sú vyrobené výhradne z kovu a okrem 6 základných modifikácií sa
dá podľa želania zákazníka táto sada doplniť aj o ďalšie modely, ktoré farebne vychádzajú z radu plastových zásuviek Compact. Variácie sú prakticky neobmedzené, zákazníci môžu vyberať z farebnej škály, ktorú tvorí až 5000 odtieňov.
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Zásuvky radu CLASSIC patria k štandardnému príslušenstvu centrálneho vysávača. Množstvo typov, ktoré sú v ponuke firmy BEAM
Electrolux umožňuje vyhovieť všetkým požiadavkám zákazníka ohľadom farby, materiálu alebo technického vyhotovenia.

kovová s prepoj.
káblom, bronzová

plastová so skrutkami,
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kovová, podlahová,
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Separátory
Jednou z požiadaviek zákazníkov je možnosť centrálnych vysávačov vysávať vodu. Firma BEAM Electrolux
ponúka niekoľko metód, ako sa zbaviť vlhkých nečistôt
a pripojenie separátora patrí u zákazníkov k metódam
najobľúbenejším predovšetkým kvôli svojej účinnosti, spoľahlivosti a zároveň záruke najdlhšej životnosti
celého vysávacieho systému. Vlastná prax firmy BEAM
Electrolux totiž ukázala, že nie je najvhodnejším riešením vysatú vodu vháňať potrubím priamo do vysávača.
Vo väčšine prípadov dochádza po čase v potrubí užívateľov k tak masívnemu zaneseniu kalom a špinou,
že je znemožnená funkcia bežného vysávania a dôjde
k upchatiu celého potrubného systému, nehovoriac
o zápachu a výskyte najrôznejších plesní a baktérií.
Upchaté potrubie už väčšinou nie je možné ani prečistiť, a je nutná jeho výmena. To všetko je možné eliminovať vďaka separátoru firmy BEAM Electrolux, ktorý bol
navrhnutý preto, aby dôsledne oddelil vysávané tekutiny od ostatných nečistôt a do potrubia agregátu púšťal
len suchý vzduch. Jeho výhodou je okamžité použitie
bez akýchkoľvek príprav, obsluha sa obmedzuje len na
vyprázdnenie nádoby s nahromadeným kalom.

Hlavným účelom separátorov je oddeliť vlhké a hrubé
nečistoty, ale napr. aj popol od ostatných nečistôt ešte
pred vstupom do potrubia, resp. agregátu. Firma BEAM
Electrolux ponúka viac druhov separátorov, ktoré svojim konštrukčným usporiadaním umožňujú zachytiť
všetky tieto nečistoty. Ľahkú manipuláciu so separátorom umožňujú pohyblivé kolieska, plavákový systém
zabraňuje preplneniu separátora. Separátor sa dá zapojiť do ľubovoľnej zásuvky v objekte, funkcia a ovládanie
sú veľmi jednoduché.

V ponuke separátorov BEAM Electrolux sú typy, ktoré
sa líšia objemom separačnej nádoby (15 – 33 l). Zároveň sa dá separátor doplniť pohyblivými kolieskami či
samostatnou hadicou, štrbinovou hubicou alebo kruhovou kefou.

Kónický filter separátora určený
na vysávanie jemného prachu
alebo popola.

Podvozok separátora pre ľahšiu
manipuláciu.

Hadica separátora – priemer 40
mm, dĺžka 2,5 m. Väčší priemer
hadice umožňuje lepšie sanie väčších častíc, hoblín, popola a pod.
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Byty, rodinné domy

Komerčné objekty

Priemyselné objekty

Výhradný zástupca v SR:
BEAM s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra,
tel./fax: 037/654 23 23 (22),
Infolinka: 0911 54 23 22, 0904 06 88 77
www.beam.sk
info@beam.sk

