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beam alliance

systém, kterému 
můžete důvěřovat

Více než 60 let určuje značka BEAM trendy 
ve vývoji centrálních vysavačů. Řada BEAM 
Alliance je poslední v dlouhé řadě inovativních 
produktů a posouvá pomyslnou laťku na novou 
vyšší úroveň.

Řada Alliance byla navržena a uvedena na trh 
firmou Electrolux. Vysavače Beam pověstné 
svou kvalitou a neustálým zdokonalováním 
získaly řadu ocenění ať za design nebo technické 
provedení. 

Důslednost a úsilí v kvalitě a prezentaci 
špičkových produktů jsou dnes celosvětově 
uznávány.

Prodejní síť značky BEAM ve více než 50 zemích 
světa se může pyšnit nejlepší technickou 
podporou výrobce v oboru centrálních 
vysavačů.

beam přetváří 
představy do 
reality

Představte si, že by Váš dům mohl být zbaven 
prachu bez jakéhokoliv stresu.

Představte si, že můžete Váš domov zbavit 
alergenů a docílit zdravějšího vnitřního 
prostředí.

Představte si, že byste mohli snadno odstranit 
veškerý prach, ať už se skrývá kdekoliv.

S novou generací vysavačů BEAM to již nejsou 
představy, ale realita. 

proč je beam 
nejlepší?

Centrální vysavače lze hodnotit mnoha 
parametry, nejdůležitější jsou však tyto:

volitelná výbava
Širokou výbavou vysavače získáte systém 
splňující požadavky moderního bydlení. 

unikátní filtrační systém
Díky filtru z tkaniny GORE TM získáte jediný 
systém s klinicky prokázaným snížením 
alergických obtíží! 

šetrný k životnímu prostředí
Vysavače BEAM jsou osazeny motory s vyšší 
účinností, tzn. HE motory. Při vysokém výkonu 
spotřebovávají až o 30 % méně el. energie.

tichý chod 
Díky dokonale odhlučněnému uložení motoru 
spolu s tlumičem Quiet Pack jsou vysavače 
BEAM jedny z nejtišších v segmentu centrálních 
vysavačů. 

záruka
Na vybrané vysavače BEAM je poskytována 
ojedinělá záruka v délce 10 let! 

Nic se nevyrovná síle vysavačů BEAM a jejich 
unikátní filtraci.

Velice výkonné centrální vysavače BEAM odstraní 
100 % vysávaného prachu. 

Široká škála volitelné výbavy BEAM je navržena pro 
využití této ohromné síly k úklidu nejen koberců, 
dřevěných podlah, dlažby i rohoží, ale i schodů, 
zábradlí a těžko přístupných míst, kde jsou nečistoty 
sotva viditelné. Zkrátka všude tam, kde se může 
prach ukrývat.

Nejvyšší kvalita, technická dokonalost, vysoký 
výkon a spolehlivost jsou hlavními přednostmi 
centrálních vysavačů firmy BEAM. Stále dochází k 
vylepšením, která mají za cíl zefektivnit a zpříjemnit 
vysávání. 

Značka BEAM exkluzivně používá u svých výrobků 
takové technologie, které tyto požadavky dokáží 
stoprocentně splnit. 
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moderní řešení 

Úklidu vašeho domu

Užijte si veškeré výhody centrálního vysavače! 
Připravte si potrubní rozvod pro chytrou 
domácnost a vybírejte z volitelné výbavy 
speciálně určené pro každý prostor:

ROBO
Když chcete mít uklizeno, 
než přijdete domů.

APP

Domácnost pod 
kontrolou.

KOUPElNA
WAllyflEx
Odstranit vlasy v 
koupelně? Okamžitě, 
prakticky a jednoduše.

KUCHyNě
VACPAN
Rychlý úklid v kuchyni 
- zamést, vysát.

KUCHyNě
VROOM
Snadný úklid pracovní 
desky i podlahy.

HiDE-A-HOSE
HADiCE VE ZDi
Dokonale skrytá a přitom 
vždy připravená.

VSTUP
ENTRy PACKET
Písek, kamínky, prach 
okolo bot. Žádný problém, 
je tu zabudovaná 
hadice Entry Packet.

ZáSUVKy
Široká škála designů 
pro každý interiér.

POTRUBNí ROZVOD
Plastový potrubní rozvod o průměru 2“. Vhodný potrubní rozvod, 

umožňuje napojit příslušenství, které je speciálně určeno pro daný 
prostor a můžete tak plně využít výhody centrálního vysavače.
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inverted
system

Systém filtrace - alfa i omega všech kvalitních 
systémů centrálního vysávání a pro společnost 
BEAM nejdůležitější parametr, kterým se odlišuje od 
levné konkurence. Je průkopníkem a propagátorem 
samočistícího filtru, kdy uživatel nemusí filtr čistit, 
oplachovat nebo prát.

Centrální vysavače zn. BEAM využívají technologii 
uceleně označovanou jako „inverted system”. Jedná 
se o aplikaci unikátního principu velkoplošného, 
samočistícího, vertikálně pohyblivého filtru, který 
dokáže nečistoty zachytit. Po vypnutí vysavače 
nečistoty samy spadnou do prachového kanystru. 

Právě tato kombinace všech operací, tedy 
velkoplošného fitru o ploše až 0,7 m2 , filtračního vaku 
se schopností vertikálního pohybu a samočistícího 
principu, dělá „inverted system” nepřekonatelným. 
Přidáme-li k tomu i fakt, že materiál filtru není jen 
tak obyčejnou látkou, avšak nejkvalitnější tkaninou 
systému Gore TM, neměl by být překvapující ani 
laboratorními zkouškami prověřený fakt, že agregáty 
BEAM jsou schopny zachytit 98 % všech vysátých 
nečistot až do velikosti 0,3 micronu.

Značka Gore TM je již sama o sobě pojmem a s tkaninami 
z goretexových vláken se setkáváme u všech špičkových 
výrobků. Tento materiál má unikátní vlastnosti, které 
umožňují výrazně zvýšit účinnost filtrace a tím povyšují 
centrální vysavače BEAM na zcela novou vyšší úroveň.

beam alliance proč je beam 
nejlepší?

Nová řada centrálních vysa-
vačů BEAM AlliANCE zís-
kala prestižní mezinárodní 
ocenění Plus x Awards za 
nejlepší výrobek roku 2013. 
Jednalo se o největší světo-
vou soutěž pro technologie, 
sport a životní styl.

Další ocenění Plus x Awards 
získaly centrální vysavače 
BEAM AlliANCE hned v 
pěti hodnocených kategori-
ích - inovativní technologie, 
vysoká kvalita, výjimečný 
design, funkčnost a inteli-
gentní ovládání.

Podle průzkumu dvou pres-
tižních stavebních časopisů 
Green Homebuilder a Builder 
and Developer z naklada-
telství Peninsula Publishing 
Company, byly centrální vy-
savače BEAM od společnosti 
Electrolux vyhodnoceny jako 
nejžádanější a nejprodáva-
nější centrální vysavače mezi 
developery, architekty, stavi-
teli a dodavateli v USA.

Typová řada centrálních vy-
savačů BEAM AlliANCE 
obdržela vysoce uznávanou 
pečeť PTPA (Parent Tested, 
Parent Approved) jako zaří-
zení vzbuzující u zákazníků 
tu největší důvěru při jeho  
používání.

Centrální vysavače řady Alli-
ance se přizpůsobily tren-
dům na snižování spotřeby 
el. energie. Od roku 2013 
nabízíme vysavače s maxi-
málním elektrickým příko-
nem 1600W, při zachování 
maximálního vzduchového 
výkonu vysavače a to až 700 
Airwatt.

Centrální vysavače Beam 
jsou s využitím HEPA filtrace 
vhodné i pro instalaci do pa-
sivních a nízkoenergetických 
domů.

technologie high intelligent

Allliance nabízí obousměrnou komuni-
kaci mezi vysavačem a hadicí. Na lCD 
displeji s elegantním podsvícením jsou 
zobrazeny systémové hodnoty, otáčky 
motoru, upozornění na vyprázdnění 
prachového kanystru, ikona zobrazují-
cí připojenou hadici, hodiny. lCD dis-
plej s úsporným režimem obrazovky 
je aktivován pohybovým senzorem a 
ovládán pomocí intuitivních navigač-
ních tlačítek.

samočistící filtr

Unikátní technologie filtrace, kterou 
se firma Beam jednoznačně odpoutá-
vá od běžných centrálních vysavačů a 
upevňuje svou pozici mezi vysavači s 
prokazatelně nejúčinnější filtrací. Ex-
kluzivní vertikálně pohyblivý  samo-
čistící filtr Beam spolu s Gore TM tech-
nologií filtrují 98% částic velikosti 0,3 
mikronu bez nutnosti nákupu jakých-
koli sáčků. Tento filtr, kromě své pri-
mární funkce filtrace nečistot, zároveň 
dokonale chrání motor a zaručuje tak 
dlouhou životnost při stálém vysokém 
výkonu celého systému.

hepa filtrace - symbol čistoty 
a zdraví

Ty nejlepší vysavače mají tu nejlep-
ší filtraci. HEPA filtrace je právě tou 
technogií, která zajišťuje separaci a 
likvidaci všech alergenů, které se v 
domácnostech nacházejí. V agregá-
tech BEAM Alliance,  které se instalu-
jí bez výfukového potrubí, lze nalézt 
HEPA filtry té nejvyšší  kategorie, což 
znamená, že jsou přímo předurčeny k  
instalaci do pasivních nebo nízkoener-
getických staveb.

beam alliance komunikace 
Alliance monitorovací systém komu-
nikuje s lED signalizací umístěnou na 
rukojeti hadice a informuje o stavu vy-
savače během vysávání. Ergonomic-
ky řešená tlačítka na rukojeti hadice 
umožňují elektronickou regulaci vy-
sávání nebo zmáčknutím označeného 
tlačítka vypnutí či zapnutí celého sys-
tému. Unikátní tvar teleskopu a hubice 
ve tvaru dvojitého D spolu s utěsněním 
AeroPro zajišťují vyšší výkon a nižší 
hlučnost. 

Quick clean ventil

Snadné otevření ventilu lehkým doty-
kem. Elektricky napájený ventil Quick 
Clean umožňuje ovládání systému 
přímo na hadici. Bez instalované další 
zásuvky usnadňuje rychlý úklid v okolí 
vysavače. 

prachový kanystr 
lehkým zmáčknutím prstence na dvou 
místech uvolníte prachový kanystr. 
Opětovné nasazení na agregát prove-
dete snadno i pomocí jedné ruky.
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alliance

Nejnovější řada centrálních vysavačů BEAM 
Alliance s 10-ti letou záruční dobou přináší veškeré 
technické dokonalosti předchozích řad jako je 
filtrační technologie inverted system, softstart, 
nízká hlučnost, oboustranný vstup, elektricky 
ovládaná zásuvka na agregátu apod. Navíc je 
vysávací jednotka provedena v moderním designu 
se speciálně upraveným prachovým kanystrem pro 
ještě snadnější obsluhu.

BEAM Alliance nabízí obousměrnou komunikaci 
mezi vysavačem a hadicí. intuitivní navigační 
tlačítka umožňují velmi snadnou obsluhu. 
Ergonomicky řešená tlačítka na rukojeti hadice 
umožňují elektronickou regulaci výkonu vysávání 
nebo zapnutí a vypnutí celého systému. Na lCD 
displeji jsou zobrazeny systémové hodnoty, otáčky 
motoru, informace o aktuálním stavu systému, 
upozornění na vyprázdnění prachového kanystru, 
ikona zobrazující připojenou hadici a hodiny. lCD 
displej pracuje standardně v úsporném módu, jeho 
elegantní podsvícení se zapíná automaticky pomocí 
pohybového senzoru.

platinum

Agregáty typové řady PlATiNUM svými vlastnostmi 
splňují všechny požadavky zákazníků na kvalitu, 
spolehlivost, nejvyšší výkon, hospodárnost a tichý 
chod. Díky vyspělé technologii znamenají naprostou 
špičku mezi centrálními vysavači a v parametrech 
jako jsou vzduchový výkon (Airwatt), odlučivost 
prachových částic (Cleanstream), oboustranný 
vstup (Atlis) pro připojení potrubí nebo energetická 
úspora nemají v celosvětovém měřítku konkurenci.

mundo

firma BEAM přichází s inovovanou řadou Mundo 2.0, 
která se může pochlubit vyšším výkonem, systémem 
ovládání ECS, vyšší účinností, tradičně velmi tichým 
chodem a řadou dalších vylepšení.

parametry agregátů

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny parametrů v závislosti na aktuálních údajích poskytnutých výrobcem.

model

Smart Screen - lCD 
monitorovací technologie

Obousměrná komunikace

inverted system

GoreTM longlife - 
samočistící filtr

Anti - Vibration

Anti-Carbon filtr

Soft Start

Atlis-montážní systém

Napětí (V)

Příkon (W)

Sací podtlak (mm H2O)

Vzduchový výkon (lit/s)

Sací výkon (AirWatt) 
pro napětí 230 V

Zásuvka na agregátu

Velikost kanystru (lit)

Průměr agregátu (mm)

Výška agregátu (mm)

Hmotnost (kg)

fortis

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1550

3250

48,7

625

ano

15

280

860

14,5

SC 335

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1650

2962

58,19

590

ano

15

280

890

13

SC 3500 

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ano

230

3200

3350

122

1200

ano

25

355

1220

23

fortis+

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1550

3380

50,6

650

ano

15

280

1040

15,0

SC 385

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1800

3352

64,65

670

ano

15

280

1065

14,3

BM 265

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

230

1600

2920

56

605

ne

23

280

540

9

SC 398

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1600

3350

65,21

700

ano

25

355

1065

18,3

BM 285

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

230

1600

2920

56

605

ne

15

280

890

9,5

Excellence +

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1600

3610

52,9

700

ano

15

280

1040

15,5

SC 398

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

230

1600

3350

65,21

700

ano

25

355

1065

18,3

alliance platinum mundo

HiGH iNTEliGENT

UlTRASMCS



V mnoha případech lze dosáhnout zdravého 
domácího prostředí a využít velké výhody 
kombinace centrálního vysavače a robotického 
vysavače ROBO. A to i ve stávajících objektech, 
kde není připraven centrální vysavač, a to s 
minimálními zásahy.

www.beam.cz

volitelná výbava

Aktivátor robota

Dokovací a 
nabíjecí stanice

Samočistící 
základna

Kryt 
připojení 
vysavače

Zásuvka 
centrálního 
vysavače

Sací hrdlo s 
kontakty

robotický vysavač, o který 
se nemusíte starat

neviditelná hadice

problém s Úklidem vyřešen

Vysoký sací výkon centrálního vysavače zajistí 
dokonalé vyprázdnění prachového kanystru a navíc 
vyčištění rotačního kartáče.

hlavní výhody robo

•	  Samočistící základna s technologií Plug and  
  Play
•	  Napojení na centrální vysavač
•	  Exkluzivní samočistící systém    
   základny  SCR (čištění hlavního kartáče  
  a filtrů do systému centrálního vysavače)
•	  Bezkontaktní vyprazdňování nádoby
•	  Mop pro automatické vytírání
•	  Zmenšené rozměry (podjezdná výška je 8 cm)

hlavní výhody hide-a-hose:

•	  hadice o délce 9, 12 nebo 15 m skrytá v potrubí
•	  žádné přenášení hadice
•	  odnímatelné ergonomické madlo
•	  aretace hadice na potřebnou délku
•	  elegantní zásuvky pro hadici ve zdi

aplikace robo

•	 nastavit plán čištění     
 (denně nebo týdně)

•	 upravit sací výkon

•	 upravit množství vody     
 uvolněné během mytí

•	 povolit nebo zakázat funkci automatického   
 samočištění

•	 vyhledat ROBO, pokud se nevráti do   
 nabíjecí stanice

•	 vybrat režim čištění

•	 zahájit nebo dokončit  
 čištění, i když jste mimo  
 domov   

•	 zobrazit historii čistících  
 cyklů

Jediný robotický 
vysavač napoJený na 
centrální vysavač

Hadice je vtažena podtlakem 
do potrubí vysavače se 

speciálními oblouky

Konec
hadice

montážní box

délky hadice pro hide-a-hose

zásuvka hide-a-hose

•	 hadice 9 m

•	 hadice 12 m

•	 hadice 15 m 

Speciální montážní díl 
pro zazdění do stěny. 
Minimální tloušťka 
stěny 10 cm.

Dvířka v bílé barvě

Prostřednictvím aplikace můžete:
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Zametání pevných podlah nebylo nikdy rychlejší. 
Podlahová štěrbina VacPan zabudovaná v soklu 
kuchyňské linky.

Vytažením až 4 m hadice a sepnutím tlačítka v 
zásuvce provedete úklid během několika vteřin. 
Vhodně umístěná zásuvka umožní i úklid před 
vstupními dveřmi včetně vstupní rohožky.

systém vroom najde využití v kuchyňských 
a koupelnových skříňkách, kde díky svému 
technickému řešení zabere jen minimum prostoru. 
Sepnutí systému probíhá automaticky vyjmutím 
hadice z držáku a má dosah až 7 metrů. 

Vroom se dodává ve dvou provedeních: Vroom 
vysunovací hadice s dosahem až 7 m a Vroom Mini 
vysunovací hadice s dosahem až 5,5 m. Výhodou 
této varianty jsou menší prostorové nároky na 
montáž.

systém Wallyflex – flexibilní hadice na zdi. 
ideální pro rychlý a účinný úklid kuchyní, koupelen, 
šaten nebo vstupních hal a garáží. Wallyflex má 
dosah 4 nebo 8,5 metrů a nabízíme jej ve dvou 
barevných provedeních bílá a černá. Perfektně 
vyčistí filtr sušičky od cupaniny. Účinně a snadno 
odstraní vlasy a vousy. 

Již žádný prach a nečistoty ve vaší šatně. Neruší 
design koupelny. Opravdu praktický pomocník 
ve vstupní hale – rychle odstraní písek a kamínky. 
ideální do kuchyně – vysaje veškeré suché 
nečistoty. Zvýší komfort Vaší garáže, kde si 
uklidíte vozidlo i okolní prostory.

vroom Wallyflex

vacpan entry packet

perfect
care

Příslušenství řady Perfect Care od 
firmy Beam jsou kartáče s unikátním a 
inovativním řešením, které vám přináší 
vysokou účinnost úklidu a tak si můžete ve 
vašem domě užívat nadstandardní čistotu 
s rodinou a přáteli.

kartáčové sady

pro váš šťastný domov
•	  speciální kartáč opatřený 

velkou plyšovou plochou 
pro odstraňování chlupů 
a vlasů z čalouněného 
nábytku

•	  umožňuje snadné čištění 
v obtížných místech, jako 
jsou autosedačky nebo 
schody v domě

pro povrchy, které vyžadují 
extra péči
•	  odstraňuje nejmenší částice 

a prach ze všech jemných 
povrchů vašeho domova 

•	  speciální kartáč opatřený 
velkou plyšovou plochou 
pro odstraňování chlupů 
a vlasů z čalouněného 
nábytku

•	  univerzální utěrka z 
mikrovláken pro všechny 
povrchy

řešení pro váš úklid
•	  odstraňuje nejmenší 

částice a prach ze všech 
jemných povrchů vašeho 
domova 

•	  flexi příslušenství s 
odnímatelnou kartáčovou 
hlavou pro dosažení koutů 
a jiných úzkých míst

•	  umožňuje snadné čištění 
v obtížných místech, jako 
jsou autosedačky nebo 
schody v domě

animal care

delicate care

clean and tidy

nástavce

pouhým pootočením madla 
dosáhnete i do těch nejméně 
přístupných míst
•	  natočení o 1800 pro snadný 

úklid pevných podlah, koutů 
místností a pod sedacími 
soupravami

•	  dostatečně nízký pro úklid  
pod, nad i za nábytkem

•	  měkký kartáč a měkčená 
kolečka pro čištění pevných 
podlah

ideální pro maximální sběr vláken 
i vlasů
•	  výkonný rotační kartáč je 

jemný k čalouněným povrchům 
ale i účinný proti  prachu a 
zvířecím chlupům

•	  umožňuje snadné čištění      ve 
stísněných  místech, jako jsou 
autosedačky nebo schody v 
domě

Úklid všech podlah jedním tahem
•	  měkčená pojezdová kolečka 

pro snadný pohyb na pevných 
podlahách a kobercích

•	  navržen pro optimální úklid na 
jakémkoliv povrchu

•	  robustní a odolný design se 
spodní kovovou deskou

flexpro

miniturbo brush

extreme

geniální úklid – vše v jenom kartáči
•	  perfektní pro povrchy a 

nábytek jako jsou knihovny, 
stoly a sokly

•	  perfektní pro úzké prostory
•	  perfektní pro úklid čalounění

péče o pevné povrchy a krytiny
•	  extra jemný 100% přírodní vlas 

a měkká pojezdová kolečka 
pro snadný úklid pevných 
podlah včetně dlažby, dřeva, 
linolea, mramoru apod.

•	  extra široký kartáč 330mm pro 
vysátí nejmenších částic ze 
všech mezer a drážek

•	  vylepšený design s nízkou 
hladinou hluku

zažijte důkladný úklid všech 
koberců
•	  velice výkonná turbína pohání 

rotační kartáč pro hluboko 
usazený prach, chlupy a vlákna

•	  otevírací víko v horní části 
rotačního kartáče umožní 
odstranit zachycené nečistoty

3 in 1

silent parketto

turbo brush
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technologie high intelligent

obousměrná komunikace systému

kartáč 3 v 1

sady
příslušenství

firma BEAM nabízí nejširší sortiment doplňků 
i celých sad příslušenství - nové účinné rotační 
kartáče s regulací spodní přísavné hrany, 
kombinované kartáče s kolečky, zajišťující 
dokonalý pohyb po čištěném povrchu, 
speciální kartáče určené k čištění čalouněných 
látek, pružné nástavce k hadici s dosahem na 
kterékoli místo, nové teleskopické trubice s 
vysokou mechanickou odolností.

alliance

sada příslušenství alliance

•	  hadice s obousměrnou komunikací 9 - 12 m
•	  Alliance ComboTool hubice
•	  kartáč 3 v 1
•	  drátěný věšák na hadici
•	  teleskopické trubky
•	  držák kartáče 3 v 1
•	  redukce kruh-ovál

Mikrospínač na hadici umožňuje regulaci výkonu 
vysavače, zapnutí a vypnutí celého systému. 
Podsvícený lCD displej na agregátu a lED 
signalizace na rukojeti vysávací hadice informují 
uživatele o činnosti vysavače a jeho aktuálním stavu, 
případně jej upozorňují na potřebu vyprázdnění 
prachového kanystru.

S příslušenstvím 3 v 1 umístěným na teleskopické 
trubce máte ten správný kartáč vždy po ruce. Kartáč 
3 v 1 se velmi snadno přemění z prachového kartáče 
na štěrbinovou hubici nebo kartáč na čalounění.

alliance combo tool

Univerzální hubice pro vysávání 
všech typů povrchů ve Vašem 
domě. Jednoduché přepnutí 
hubice při vysávání pevných 
podlah nebo koberců.

alliance kartáč na 
pevné podlahy

Praktický kartáč pro vysávání 
všech druhů pevných podlah 
s oválným vstupem, který 
umožňuje připojení přímo na 
teleskop BEAM Alliance.

alliance turbokartáč

Nový rotační turbokartáč se 
širokým záběrem nahradí  ně-
kolik druhů běžných kartá-
čů dodávaných s přenosnými 
vysavači. Pojezdová kolečka 
usnadňují pohyb kartáče po 
povrchu a maximálně zvyšu-
jí komfort vysávání. Speciální 
oválný průřez tvaru dvojitého D 
optimalizuje proudění vzduchu 
pro maximální výkon a minimál-
ní hlučnost.

progression

garážové sady

combo

standard

SADA PŘíSlUŠENSTVí PROGRESSiON :

Hadice s vypínáním 9 m, ComboTool hubice, 
štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový 
kartáč na prach, kartáč na pevné podlahy, 
plastový věšák na hadici, držák příslušenství, 
teleskopické trubky.

Hadice s vypínáním umožňuje zapnutí nebo 
vypnutí celého systému přímo na rukojeti 
vysávací hadice.

GARáŽOVá SADA AlliANCE :

Hadice s obousměrnou komunikací 9 m, kartáč 
3 v 1, plastový věšák na hadici

GARáŽOVá SADA STANDARD :

Standardní hadice 9 m stříbrná, štěrbinová 
hubice, hubice na čalounění, kruhový kartáč 
na prach, plastový věšák na hadici, držák 
příslušenství.

SADA PŘíSlUŠENSTVí COMBO :

ComboTool hubice, štěrbinová hubice, hubice na 
čalounění, kruhový kartáč na prach, univerzální 
hubice, držák příslušenství.

KARTáčE STANDARD - 4 KS :

Štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový 
kartáč na prach, držák příslušenství.
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doplňky

Nástupce TurboCat 
-nejoblíbenějšího 
turbokartáče z 
nabídky společnosti 
BEAM. Zachovává 
všechny nejlepší 
parametry 
původního typu 
navíc v příjemném a 
moderním designu.

Malý rotační kartáč, 
svými rozměry vhodný 
do menších prostor. 
Zajišťuje účinné 
vysávání koberců 
a čalounění v hůře 
dostupných místech.

Kartáč z řady 
nízkoprofilových. 
funkce dvojitého 
vysávání ze středu i ze 
stran. Vysávací hubice 
zaručí bezproblémové 
vysávání i ve špatně 
přístupných místech 
(rohy místností, podél 
stěn a podlahových 
lišt či pod nábytkem).

Speciální nástavec 
- filtr na drobné 
předměty, zabraňující 
vysátí drobností jako
jsou prstýnky, řetízky, 
mince apod. Odpadá 
tak nepříjemná 
činnost hledání 
vysátých předmětů 
ve sběrném kanystru.

rotační kartáče a 
příslušenství

turbozoom

miniturbo

Rotační kartáč pro 
hloubkový úklid 
koberců. Optimální 
velikost kartáče 
pro důkladný a 
rychlý úklid většiny 
kobercových ploch

floor tWin

tWinner

visiovac

Chrání nábytek a 
zárubně při vysávání 
od možného 
poškození. Prošívané 
návleky se zipem v 
mnoha barevných 
odstínech nebo šedý 
textilní návlek.

Slouží k vysávání hrubých nečistot a vychladlého 
popela z krbu, při použití bez filtru lze vysávat 
i vodu. Dodávaný filtr se speciální úpravou 
Sanfilter microbial eliminuje nebezpečné viry, 
bakterie a parazity.

Slouží k vysávání vody a mokrých nečistot. Při 
použití s filtrem se speciální úpravou Sanfilter 
microbial lze vysávat vychladlý popel z krbu.

Nástavce na hadici 
vhodné zejména 
pro bezproblémové 
kartáčování 
dlouhosrstých nebo 
krátkosrstých zvířat 
- žádné chlupy 
nezůstanou na 
podlaze.

separátory

další doplňky

návleky na hadice

separátor na popel

separátor na vodu

kartáče na zvířata
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zásuvky

Zásuvka, popř. štěrbiny - to je to jediné, 
co vypovídá o skutečnosti, že je v domě 
nainstalován centrální vysavač. firma BEAM  
klade na vzhled zásuvek veliký důraz s vědomím 
toho, že musí splňovat nejen technickou, ale i 
estetickou funkci. 

Proto lze v široké škále nabízených zásuvek 
najít typy plastové i kovové, obdélníkové i 
čtvercové, bílé či barevné, zkrátka vhodné do 
každého interiéru.

Vysavačové zásuvky typu COMPACT - T a 
COMPACT - E jsou svým jedinečným designem 
předurčeny k instalaci do moderních interiérů. 

Vznikly jako reakce na požadavky zákazníků 
sladit jejich tvar s vypínači a zásuvkami 
elektrickými, telefonními apod. Jsou plně 
kompatibilní s el. zásuvkami TiME a ElEMENT 
firmy ABB, které jsou k instalacím používány 
nejčastěji.

Ve spojení s dalšími funkčními segmenty do 
podoby dvoj. resp. trojzásuvky (el.zásuvka 
+ vysavačová zásuvka + anténní vstup) tvoří 
kompaktní celek a nedílnou a atraktivní součást 
interiéru.

Jedinečný design, vy-
nikající kompatibilita se 
zásuvkami ABB a celá 
řada barevných kom-
binací dělá ze zásuvek 
Compact E stěžejní pro-
dukt v rámci vysavačo-
vých zásuvek.

Pro ty, kteří mají rádi 
ostré hrany – hranatější 
varianta zásuvek 
Compact E.

compact - e

compact - t

slonová kost
ledová bílá

šampaňská

karamelová
ledová šedá

titanová

bílá
ledová bílá

bílá
ledová bílá

bílá
ledová šedá

bílá
bílá

karmínová
ledová šedá

starostříbrná

bouřková
ledová šedá

antracitová ocelová

agáve
ledová bílá

arktická

bílá
bílá

bílá
ledová zelená

čtvercové zásuvky

Výjimečná kombinace 
zásuvky a dřevěného 
rámečku z masivu.

time arbo

starostříbrná
buk

starostříbrná
olše

starostříbrná
třešeň

titan
třešeň

antracitová/mahagon

Elegantní spojení chromu a 
krémových barev.

solo

studio bílá
bílá

žlutá
chromová

studio bílá
chromová

metalická šedá
chromová lesklá

slonová kost
chromová

antracitová/chromová

Střídmé tvary zásuvky s 
nadčasovým designem.

future linear

bílá

ocel

hliník

slonová kost

mechová bílá mechová černá

antracit

Jednoduchá klasika – 
design osvědčený léty.

tango

bílá

šedá

černá

slonová kost

hnědá

vřesově červená

kouřově šedá

béžová

Jedinečná kombinace 
zásuvek s rámečky z 
ušlechtilých materiálů jako 
je sklo, nerez či chrom.

solo carat

studio bílá
bílé sklo

studio bílá 
zlato

antracit 
chrom

antracit 
ocel

studio bílá 
černé sklo

slonová kost/bronz

čtvercové zásuvky
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Vysavačové zásuvky ElEGANT jsou dalším zpestřením 
již tak rozsáhlé řady zásuvek.

Základní škála má dvaadvacet odstínů. Stejně jako u 
zásuvek řady Compact lze i u této řady sestavovat 
vícedílné kombinace barevně shodné s ostatními 
zásuvkami a vypínači v domácnosti. 

elegant

ledová bílá
grafitová

bílá
šedá

bílá
ledová bílá

bílá
bílábílá/zelená

Odpovědí na volání 
zákazníků nejen po kvalitě, 
ale i estetickém provedení 
vysavačových vstupů je 
spolupráce s renomovanou 
italskou společností 
lEGRAND. 

bticino

čtvercové zásuvky

zásuvka pro venkovní instalaci

Z jejich portfolia vysavačových zásuvek dodává firma 
Zásuvka ideální pro instalaci ve venkovním prostředí 
např. pro vysávání auta před domem, vstupu do domu 
apod.

Vysavačová zásuvka je opatřena plastovým krytem a 
nabízí stupeň krytí iP44.

Neotřelý, barevně svěží 
design.

neo

grafitová 
ledová bílá

bílá
ledová šedá

titanová
titanová

bílá
ledová bílá

bílá
bílá

ocelová
ocelová

bílá
ledová modrá

bílá
ledová oranžová

bílá/ledová zelená

Odolné zásuvky v 
provedení kov. Všichni 
navíc budou vědět, že 
vysáváte s centrálním 
vysavačem.

Plastová varianta kovových 
zásuvek v klasickém stylu.

Dokonalý pomocník pro 
rychlé zametání pevných 
podlah a to nejen v kuchyni

kovové

plastové

celoplošné

vacpan

ploché s propoJovacím kabelem

ploché s propoJovacím kabelem

s propoJovacím kabelem

se šrouby

slonová kost

bílá

bronzová

hnědá bílá

bílá

bílá

chrom

bílá

chrom

slonová kost

slonová kost

nerez

zlatá

slonová kost

zlatá

bílá

slonová kost

bílá

černá

slonová kost

slonová kost

bronzová

bílá

zlatá

obdélníkové zásuvky

podlahové štěrbiny vacpan

ostatní

Aktuální nabídka dekorů vysavačových zásuvek je k dispozici u Vašeho obchodního zástupce společnosti Beam.

Zásuvky hrající všemi 
barvami.

levit

slonová kost
bílá

titanová
kouřová černá

macchiato
bílá

ocelová
kouřová černá

žlutá
kouřová černá

onyx
kouřová černá

oranžová
kouřová černá

perleťová
ledově bílá

bílá/kouřová černá
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beam gigante

Centrální vysavače pro komerční a průmyslové 
objekty tvoří významnou část výrobního 
sortimentu. Vysoké nároky na použité 
technologie, využívající velké množství a 
rychlost vysávaného vzduchu, proudícího 
systémem k rychlému a efektivnímu úklidu 
rozsáhlých prostor, umožňují široké uplatnění ve 
vilách, penzionech, hotelech a administrativních 
budovách.

Další nabízené systémy jsou konstruovány pro 
použití v průmyslu strojírenském, stavebním, 
textilním, teplárenském či potravinářském.

popis agregátu

hlavní přednosti systému:

	 •	 		součinnost	vysávání	až	dvou	uživatelů

	 •	 	 dlouhá	životnost	až	20	000	hodin

	 •	 	 automatické	nastavení	vysávací	síly

	 •	 	 možnost	automatického	čištění	filtru

	 •	 	 velmi	tichý	provoz

	 •	 	 velkokapacitní	prachový	kanystr

	 •	 	 snadná	manipulace	s	prachovým	kanystrem

	 •	 	 možnost	dálkového	ovládání	vysavače

	 •	 	 malé	plošné	rozměry	a	variabilita	umístění

1. třífázová turbína

5. prachový vak 
a podtlaková tru-
bička

2. systém auto-
matického čištění 

6. prachový kanystr

3. panel inventoru

7. vstupní 
potrubí

4. filtr

8. výfukové 
potrubí

model

Počet uživatelů

Automatické čištění

Třída filtru

filtr kartušový

Omyvatelný

Plocha filtru (m2)

Maximální průtok vzduchu       
(m3 /h)

Pracovní průtok vzduchu při 160 
mbar (m3 /h)

Hlučnost (dB)

Max. příkon (kW)

Napětí (V)

Proud (A)

invertor

Třída krytí iP

Objem prachového kanystru (l)

Průměr vstupu / výfuku (mm)

Výška (cm)

Šířka (cm)

Hloubka (cm)

Hmotnost (kg)

1

ne

M

ano

ano

2

350

180

59

2,6

230

6,7

ano

iP 20

90

63

178

70

85

104

1

ano

M

ano

ano

2

350

180

59

2,6

230

6,7

ano

iP 20

90

63

178

70

85

112

1 - 2

ne

M

ano

ano

2

460

340

62,5

4,2

400

9,7

ano

iP 20

90

63

178

70

85

104

1 - 2

ano

M

ano

ano

2

460

340

62,5

4,2

400

9,7

ano

iP 20

90

63

178

70

85

112

bc 126 m bc 126 ma bc 238 t bc 238 ta

parametry

zabudovaný inventor

Dovoluje pohodlně a operativ-
ně přizpůsobit činnost systému
Umožňuje plynulou regulaci 
výkonu v závislosti na počtu 
připojených uživatelů, a tím 
reguluje spotřebu elektrické 
energie

umístění agregátu

Výkonný vysavač Beam 
Gigante je umístěn v technické 
místnosti a je ovládán přímo z 
rukojeti vysávací hadice.

design, který rozhoduJe

Kromě klasických hadicových 
vstupů máme pro náročné zá-
kazníky v nabídce také zásuvky 
s designovými rámečky.

inteligentní kontrola 
Ovládací systém TCS (Touch 
Control System) včetně doty-
kového displeje, který zobra-
zuje operační data, hlášení o 
údržbě nebo chybová hlášení. 
Tato hlášení umožňují uživateli 
zabezpečit odpovídající provoz 
systému, případně jeho údrž-
bu.

bezdrátový systém

Dálkové ovládání nabízí snadné 
a pohodlné ovládání vysavače. 
Umožňuje větší variabilitu sys-
tému a zároveň zvyšuje odol-
nost a spolehlivost celého sys-
tému Beam Gigante.

centrální vysávací systém s 
flexibilním modulárním řešením
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Centrální vysavače jsou jen jedním článkem 
komplexního řešení kvalitního, úsporného 
a zároveň zdravého bydlení. Mezi další 
technologie, které nabízíme našim klientům 
patří:

www.beam.cz/rizene-vetrani/

www.beam.cz/shozy-na-pradlo/

www.beam.cz/pergoly/

www.prumyslove-vysavace-beam.cz

řízené větrání

shozy

pergoly

průmyslové vysavače

Výhradní dovozce pro čR a SR :

beam čr s.r.o.

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy

Tel.: 241 400 799, fax: 244 471 296

E-mail: beam@beam.cz

www.beam.cz

infolinka : 244 471 297


