Vstúpte do sveta kvality, čistoty a zdravia.
Vstúpte do sveta centrálnych vysávačov BEAM.

Centrálne vysávače
byty, rodinné domy

Quality first - kvalita nadovšetko!

BEAM - meno známe na celom svete ako symbol tej najvyššej kvality, spoľahlivosti,
technologickej dokonalosti a bezkonkurenčnej účinnosti centrálnych vysávačových
systémov. Meno podporené 50 rokmi obchodných úspechov, pokrokových
technických riešení a neustáleho rozširovania ponuky výrobkov a služieb. Firma
BEAM úplne stopercentne využíva všetky výhody, ktoré ponúka technológia
centrálneho vysávania a sprístupnila túto vymoženosť všetkým, ktorí dokážu oceniť
jej nesporné prednosti. Heslo Quality first je pre nás záväzkom. Vždy sa budeme
snažiť dosiahnuť maximálnu kvalitu vo všetkom, čo pre našich zákazníkov robíme.

BEAM a ELECTROLUX – spojenie tých najlepších
Tak ako v ostatných odboroch dochádza aj medzi výrobcami centrálnych vysávačov k prepojeniu predtým individuálnych producentov do väčších a významnejších celkov. Firma BEAM patrí na
poli centrálnych vysávačov medzi najlepšie v celosvetovom rebríčku. Ak teda malo prísť k spojeniu s rovnocenným partnerom,
zákonite padla voľba na spoločnosť ELECTROLUX. Veď kto iný by
mal byť partnerom najvýznamnejšieho svetového výrobcu centrálnych vysávačov, ak nie ten, kto myšlienku vysávania už pred
viac ako 100 rokmi uviedol do praktického života všetkých domácností. Pritom tu neplatí, že by väčšia spoločnosť pohltila tú menšiu. Renomé značky BEAM je natoľko zaväzujúce, že má v skupine
Electrolux group úplne špeciálne postavenie a stala sa jej vlajkovou loďou v segmente centrálnych vysávačov. Značka BEAM zostala zachovaná a jej výroba je realizovaná v samostatnom režime
s mimoriadnym dôrazom na kvalitu a exkluzivitu použitých technológií, podporenú aj úplne samostatnou celosvetovou predajnou a servisnou sieťou.

Ako systém pracuje
Neexistuje najmenší dôvod povysávané nečistoty vyfukovať späť
do miestnosti a víriť prach po celom priestore. Omnoho lepšie riešenie je všetko okamžite odviesť mimo vysávaného priestoru do
nádoby sacieho agregátu. Ten je potrubím spojený s vysávačovými zásuvkami vhodne rozmiestnenými po objekte. Potom stačí
jednoducho zasunúť hadicu do ľubovoľnej zásuvky v byte, aby
došlo k zapnutiu systému. Ten vysaje všetok prach, vodu a iné nečistoty a zanechá váš domov hygienicky čistý.

Prečo je BEAM najlepší?
Centrálny vysávač môžeme všeobecne hodnotiť pomocou mnohých parametrov, avšak tie skutočne dôležité sú tieto tri:
- TYP FILTRÁCIE, najmä materiál filtra, jeho filtračná plocha, spôsob zachytávania nečistôt
- ÚSPORA EL. ENERGIE v závislosti od výkonu turbíny vysávacieho agregátu
- TICHÝ CHOD, významný faktor pri rozhodovaní, ako vybrať čo
najtichší agregát
Agregáty BEAM Electrolux sa môžu pochváliť hodnotením A, a to
vo všetkých troch najdôležitejších parametroch.
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FILTRÁCIA
Len agregáty BEAM Electrolux sú vybavené samočistiacimi
filtrami z tkaniny GoreTex. V porovnaní s bežnými filtrami osadenými v ostatných typoch centrálnych vysávačov umožňuje
tento materiál zachytávanie nečistôt od veľkosti 0,3 mikrónov,
takže je pre bežné prachové častice prakticky nepriepustný.
Navyše je tento filter „veľkoplošný, pohyblivý a samočistiaci“. To
znamená, že samočinne odstraňuje prachové častice, ktoré sa
zachytili na povrchu filtra a striasa ich do zbernej nádoby ihneď
po každom použití vysávača. Odpadá tak nutnosť čistiť celý filter, tzn. nepríjemná manipulácia so znečistenými časťami agregátu a nebezpečenstvo pre alergikov. V prípade kedy vysatý
vzduch nie je možné odviesť mimo objektu, a vracia sa späť do
miestnosti (platí najmä pre byty), dá sa filtrácia zdokonaliť ešte
aj použitím HEPA filtra.

ÚSPORNOSŤ
Pri stále sa zvyšujúcich cenách el. energie je dôležité, aby vysávací agregát poskytoval čo najvyšší možný výkon, nie však za
cenu jej vysokej spotreby. Firma BEAM Electrolux myslela pri
konštrukcii motorov aj na tento aspekt. Preto do svojich agregátov montuje od r. 2004 nové motory. Ide o novú konštrukciu
turbíny, ktorá má výrazne vyšší výkon pri rovnakom, alebo dokonca nižšom príkone a eliminuje tak nutnosť použiť v bežných
centrálnych vysávačoch viacstupňové turbíny.

Systém filtrácie – alfa a omega všetkých kvalitných systémov centrálneho vysávania a pre spoločnosť BEAM Electrolux najdôležitejší
parameter, ktorým sa odlišuje od konkurencie. Na rozdiel od iných,
ktorí sa problémom čistého prostredia a teda aj systémom filtrácie
nečistôt začali zaoberať pomerne nedávno, firma Beam sa mu venuje už pekne dlhú dobu. Je priekopníkom a propagátorom tzv.
cyklónovej separácie nečistôt. Je potrebné dodať, že tam, kde sa
konkurencia chváli cyklónovou separáciou a samočistiacimi filtrami
ide o technológiu, ktorá má so skutočnou cyklónovou separáciou
a samočistiacimi filtrami v podaní firmy BEAM Electrolux pramálo
spoločného.
Centrálne vysávače zn. BEAM využívajú technológiu ucelene označovanú ako „inverted system“. Ide o aplikáciu unikátneho princípu
veľkoplošného, samočistiaceho, vertikálne pohyblivého filtra, ktorý
dokáže nečistoty zachytiť, oddeliť podľa veľkosti, veľké „odhodiť“ do
prachovej nádoby a malé prepustiť do filtračného vaku, kde sa zachytia a po vypnutí vysávača samé spadnú do prachovej nádoby.
Práve táto kombinácia všetkých operácií, teda veľkoplošného filtra
s plochou cca 7000 cm2, filtračného vaku so schopnosťou vertikálneho pohybu až 50 cm a samočistiaceho princípu, robí „inverted
system“ neprekonateľným. Ak k tomu pridáme fakt, že materiál filtra
nie je len taká obyčajná látka, ale najkvalitnejšia tkanina systému
GoreTex, nemal by byť prekvapujúci ani laboratórnymi skúškami
overný fakt, že agregáty BEAM sú schopné zachytiť 98 % všetkých
vysatých nečistôt až do veľkosti 0,3 mikrónu.

TICHÝ CHOD
Je ďalším významným faktorom pri rozhodovaní, aký centrálny vysávač si zaobstarať. Úroveň hlučnosti agregátov BEAM
Electrolux je neporovnateľná s prevádzkou bežného vysávača
a pohybuje sa v rozmedzí 69 – 82 dB, teda približne rovnaké
hodnoty, aké má zapnutý televízor. Vezmime do úvahy aj to,
že vysávací agregát určite nebude visieť vedľa domáceho kina
v obývačke, ale bude väčšinou umiestnený úplne mimo obytnej
časti a teda pre svojich obyvateľov bude takmer „nepočuteľný“.

Na rozdiel od iných výrobcov berie firma BEAM
snahu o maximálnu kvalitu skutočne vážne, čoho
dôkazom je aj použitie filtrov z materiálu tej najvyššej kvality. Značka GoreTex je už sama osebe pojem
a s tkaninami z goretexových vlákien sa stretávame
pri všetkých špičkových výrobkoch. Tento materiál
má unikátne vlastnosti, ktoré umožnili výrazne zvýšiť účinnosť vysávača BEAM na úplne novú úroveň.

... to, čo u iných nenájdete!
ff Kontrolný a ovládací systém
ff Multifunkčný veľkoplošný
displej na jednotke
ff Samočistiaci GoreTex filter
s vyššou účinnosťou
ff Anti-carbon filter
ff Priehľadnú prachovú nádobu
s antibakteriálnym povrchom
ff Antivibračný záves proti
prenosu hluku a vibrácií do
stavebnej konštrukcie
ff Atlis systém pre optimálnu
montáž agregátu
ff Bypass motor s výkonom
580 - 868 airwatt
ff Soft Start plynulý štart motora
ff Kryt motora s odhlučnením
ff Možnosť použiť papierové vrecká
ff Konštrukcia priameho napojenia
výfukového potrubia s tlmičom
ff Zásuvka agregátu
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Agregáty
Najvyššia kvalita, technická dokonalosť, vysoký výkon a spoľahlivosť sú
hlavnými prednosťami agregátov firmy BEAM Electrolux. Stále pracujeme
na vylepšeniach, ktorých cieľom je zefektívniť a spríjemniť vysávanie. Firma
BEAM Electrolux exkluzívne používa vo svojich agregátoch také technológie, ktoré tieto požiadavky dokážu stopercentne splniť. Dôkazom ich kvality je aj udelenie medzinárodnej certifikácie ISO 9001 a ISO 14001.
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Agregáty typového radu PLATINUM svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov na kvalitu, spoľahlivosť, najvyšší výkon, hospodárnosť
a tichý chod. Vďaka vyspelej technológii znamenajú úplnú špičku medzi
centrálnymi vysávačmi a v parametroch ako sú vzduchový výkon (airwatt) ,
odlúčivosť prachových častíc (cleanstream), montáž (atlis) alebo energetická úspora, nemajú v celosvetovom meradle konkurenciu.

Firma BEAM Electrolux prichádza s inovovaným radom
Mundo 2.0, ktorý sa môže pochváliť vyšším výkonom, systémom ovládania ECS, vyššou účinnosťou, tradične veľmi
tichým chodom a ďalšími vylepšeniami.

Parametre agregátov
model
Inverted system
GoreTex – samočistiaci filter
Alphasan – antibakteriálna ochrana
Anti-Vibration
Anti-Carbon filter
Soft Start
Atlis - montážny systém
Napätie (V)
Príkon(W)
Sací podtlak (mm H2O)
Vzduchový výkon (lit/s)
Sací výkon (airwatt) pre napätie 230 V
Vonkajšie chladenie
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Zásuvka na agregáte
Veľkosť nádoby
Hlučnosť (dB)
Max. vzdialenosť k zásuvke (m)
Priemer agregátu (mm)
Výška agregátu (mm)
Hmotnosť (kg)

nie
nie

áno
áno
áno

áno

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny parametrov v závislosti na aktuálnych údajoch poskytnutých výrobcom.
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Sady príslušenstva
Firma BEAM ponúka najširší sortiment doplnkov aj celých sád príslušenstva – nové účinné rotačné kefy s reguláciou spodnej prísavnej hrany, kombinované kefy s kolieskami, ktoré zaisťujú dokonalý pohyb po čistenom povrchu, špeciálne kefy určené na čistenie
čalúnených látok, pružné nadstavce s hadicou s dosahom na ktorékoľvek miesto, nové teleskopické trubice s vysokou mechanickou
odolnosťou.
Samostatnou kapitolou je technicky najvyspelejšia sada ASPIRA.
Je určená pre agregáty BEAM radu Platinum. Umožňuje ovládanie parametrov vysávacieho agregátu na diaľku. Jej koncovky majú,
oproti ostatným sadám, oválny prierez s vylepšenou konštrukciou kontaktov, umožňujúcou omnoho ľahšiu manipuláciu a pevnejšie
spojenie jednotlivých častí. Okrem technických predností a technologických zlepšení, ktoré sú u firmy BEAM už dlhé roky samozrejmosťou, zodpovedá aj najmodernejším trendom z oblasti ergonomiky a dizajnu, čo u iných výrobcov už tak samozrejmé nebýva.
Príjemným doplnkom je diódové osvetlenie každého dielu príslušenstva, ktoré má zaistiť, že ani tie najmenej prístupné a neosvetlené
miesta nezostanú bez stopercentnej očisty.

Sada príslušenstva Aspira:
Hadica Oxygen s reguláciou výkonu – 9 m, kefa na prach s LED technológiou – krátka, stredná, dlhá, štrbinová hubica s LED technológiou, teleskopické trubice Aspira, kefa na koberce Aspira, kefa na
pevné podlahy Aspira, držiak príslušenstva Aspira, vešiak na hadicu.

Oxygen – hadica s ovládaním
Hadica s ovládaním je hlavnou
časťou systému Aspira. Práve prostredníctvom ovládania na rukoväti hadice sa dajú ľahko meniť
parametre vysávacieho agregátu
priamo počas vysávania.

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.

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

Produkty označené týmto symbolom sú kompatibilné so systémom Aspira.

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

Hadica štandard
Štandardný typ hadice, dodávaný
v základnom komplete alebo samostatne. Dĺžku hadice je možné
objednať v rozmedzí 8 – 12 m.

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

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

Mini príslušenstvo
Sada špeciálnych nadstavcov pre vysávanie malých
a zároveň členitých plôch.
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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.

biela/ľadovo-biela

biela/biela

biela/ľadovo-šedá

agáve/ľadovo-biela

karmínová/ľadovo-šedá

slonová kosť/ľadovo-biela

búrková/ľadovo-šedá

biela/ľadovo-biela

biela/ľadovo-zelená

biela/biela

titánová/titánová

arktická

starostrieborná

šampanské

antracitová

starostrieborná/prírodný
buk

starostrieborná/jelša

titánová/čerešňa

karamelová/ľadovo- šedá

antracitová/mahagón
titánová/čerešňa

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.

biela

slonová kosť

ozdobný bronz

starostrieborná

cín

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,
slon. kosť

kovová, podlahová,
strieborná

kovová celoplošná,
bronzová

plastová celoplošná,
slon. kosť
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Vysávačové vstupy
VacPan, VacuSweep
Zjednodušenie upratovania predovšetkým v kuchyniach alebo dielňach pomocou štrbiny VacPan a VacuSweep 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. Aby komfort upratovania bol
skutočne dokonalý, prichádza firma BEAM Electrolux s ponukou ďalších noviniek
DrawerVac a Vroom. Jednoduchšie už upratovanie naozaj nemôže byť.

biely

čierny

slonová kosť

chróm

zlatý

biely

čierny

Riešenie každej situácie

DrawerVac

Upratovanie
pracovnej dosky
už nemôže byť
jednoduchšie.

Hide Hose

Problém s odložením
hadice je vyriešený...

Vroom

Ideálny spôsob
upratovania so
zasúvacou hadicou.

WallyFlex

Okamžite, prakticky,
jednoducho...

slonová kosť

Príslušenstvo
Aspira – turbokefa

TurboZoom

Aspira
– kefa na pevné podlahy

MiniTurbo

Praktická kefa so šírkou záberu
360 mm, na vysávanie všetkých druhov pevných podláh.

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

ComboTool

VisioVac

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

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

Twinner

Kefa z radu nízkoprofilových. Funkcia
dvojitého vysávania zo stredu a zo
strán. Vysávacia hubica zaručí bezproblémové vysávanie aj na zle prístupných miestach (rohy miestností,
pozdĺž stien a podlahových líšt, či pod
nábytkom).

Nástupca TurboCat – najobľúbenejšej turbokefy z ponuky spoločnosti
BEAM Electrolux. Zachováva všetky
najlepšie parametre pôvodného
typu, navyše v príjemnom a modernom dizajne.

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

Produkty označené týmto symbolom sú kompatibilné so systémom Aspira.

Separátory
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.
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Príklad cenovej kalkulácie

TYP A

TYP B

malý rodinný dom

stredný rodinný dom

zast. plocha 80 – 120 m2

zast. plocha 100 – 160 m2

1 – 2 podlažia

2-3 podlažia

agregát: Mundo

agregát: Platinum

počet zásuviek: 2 + 1 VacPan

počet zásuviek: 4 + 1 VacPan

rozvod cca: 16 m

rozvod dĺžky cca 26 m

Cena:

Cena:

Príklad jednoduchého riešenia rozvodu centrálneho vysávača
v rodinnom dome. Agregát je umiestnený v komore. Priama trasa v podlahe je rozvedená až do kuchyne kvôli montáži štrbiny
VacPan. Odbočka 90 ° pre trasu k zásuvke uprostred rodinného
domu.

Základná trasa je vedená v hale rodinného domu s odbočením k zásuvke, umiestnenej pri dverách na terasu pre dosah
do jedálenského kúta a zimnej záhrady. Pre 2. podlažie je možné viesť zvislé potrubie v stene vedľa komínového telesa.

TYP C
zast. plocha 180 – 300 m2
3-4 podlažia
agregát: Platinum
počet zásuviek: 7 + 1 VacPan
rozvod dĺžky cca 60 m

Príklad rozsiahlejšieho rodinného
domu so 7 zásuvkami na prízemí
a jednou podlahovou štrbinou
VacPan. Miestnosť s bazénom má
samostatnú zásuvku. Pre 2. podlažie sú uvažované dve zvislé potrubia v stene neďaleko schodiska
v hale a v stene oddeľujúcej stenu
od haly.

Cena:
Ceny zahŕňajú návrh zhotovenia, dodávku uvedeného agregátu a potrubia, montáž celého systému na mieste vrátane hadice na vysávanie, teleskopickej trubice
a základnej sady.

Montáž
Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať zložito, samotná
montáž vysávacieho systému je jednoduchá vec a v rukách školeného odborníka navyše aj rýchla a kvalitná. Dá
sa rozdeliť do dvoch fáz:
1. montáž potrubného systému v hrubej stavbe
2. montáž agregátu, zásuviek a sprevádzkovanie systému pri dokončení stavby

Centrálne priemyselné vysávače
Centrálne vysávače pre komerčné a priemyselné objekty tvoria významnú časť výrobného sortimentu. Majú široké uplatnenie v hoteloch, penziónoch a administratívnych budovách alebo sú konštruované na použitie v strojárskom, keramickom, stavebnom, textilnom,
teplárenskom či potravinárskom priemysle. Pracovníci samostatnej
divízie priemyselných vysávačov vám ochotne poskytnú všetky potrebné informácie vrátane prospektov, ktoré nájdete aj na internetovej
stránke
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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

