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Uživajte v packastih trenutkih
Ko veste, da je vsa vso umazanijo moč preprosto odstraniti, ste lahko tudi v 
takšnih trenutkih sproščeni, samozavestni in jih užijete v polni meri. Poznate 
namreč popolno rešitev za čiščenje - dovolj tiho, preprosto in učinkovito, da 
zabriše vse sledi, ostanejo pa le prijetni spomini.



Najtišji način čisčenja
Edinstven dvojni-D priključek za nastavke in teleskop 
ter popolna zrakotesnost zagotavljata tišje delovanje 
in večjo učinkovitost sistema, obenem pa je centralni 
sesalnik nameščen v garaži in je zato vse kar slišite 
med sesanjem le tih pretok zraka skozi cev. Sesajte 
brez bojazni, da boste zgrešili pomemben telefonski 
klic ali dostavo težko pričakovanega paketa.

Sedaj lahko sesate 
brez bojazni, da 
boste zgrešili 
pomemben 
telefonski klic ali 
obisk prijatelja.

Čivkanje ptic      46 dB
BEAM Alliance      68 dB
Hišni zvonec             80 dB
Zvonenje telefona 80 dB
Jok dojenčka     110 dB
Grmenje     120 dB



Ker je življenje lahko packasto

Preprosta uporaba

Zmeraj se lahko zanesete na BEAM Electrolux-ov centralni sesalni sistem, 
tako pri vsakodnevnem čiščenju, kot pri odpravljanju posledic packastih 
trenutkov. Leto za letom, BEAM odstrani 100 % s tlemi sprijete umazanije in 
nečistoče z vseh površin, saj se dokazano izjemna moč sesanja s časom 
ne zmanjšuje. Tako boste tudi po desetih letih čistili z enako sesalno močjo 
kot prvi dan. 

Z BEAM Alliance sistemom je čiščenje preprosto opravilo in ne naporna, 
izčrpajoča vadba in prestavljanje pohištva. Lahka cev in ergonomično 
oblikovani dodatki vam omogočajo preprost prehod med ovirami, prostori, 
etažami in čiščenje težje dosegljivih kotičkov, saj za sabo ni potrebno vleči 
in prenašati težkega sesalnika.

BEAM Alliance sistem je pripravljen, ko ste 
pripravljeni vi. Priključite cev v vtičnico in 
gremo!

Z lahko cevjo, ki tehta le 3 kg, lahko 
preprosto posesate okoli in pod pohištvom 
v kateremkoli bivalnem prostoru ne glede 
na velikost.



100 % čistoča
Pri klasičnem sesalniku se posesan zrak z 
mikrodelci vrača nazaj v prostor in razpiha še 
neposesane prah. Z BEAM Alliance sistemom 
pa odstranite 100 % sprijetih delcev, prahu, pršic, 
cvetnega prahu in živalskega prhljaja.

Alergologi velikokrat priporočijo uporabo centralnega sealnega sistema 
BEAM, saj odstranijo iz vašega doma vso umazanijo, tudi najdrobnejše 
alergene delce. Raziskave so pokazale, da z uporabo centralnega 
sesalnega sistema BEAM izboljšamo kvaliteto zraka v bivalnih prostorih, s 
čimer pa znatno zmanjšamo pojav alergijskih simptomov.

Nič več kihanja

Fotografija 
prikazuje 
dejansko 
stanje pri ses-
anju.



Nosni 47%

48%Ustni

61%Očesni

44%Spalni

Odstotek 
zmanjšanja 
pojava 
najpogostejših  
alergijskih 
simptomov.

Kako do sistema?
Vgradnja sistema v novogradnjo je izjemno preprosta in se izvede v dveh ločenih fazah. 
1. faza se izvede v času gradnje, zajema pa pripravo inštalacijskih cevi, doz za sesalne 
vtičnice, krmilnega kabla in izpuha. Za pripravo ponudbe potrebujemo le tloris in lokacijo 
objekta ter vaše kontaktne podatke, ki jih vpišemo na ponudbo.
2. faza se lahko izvede kadarkoli kasneje, ko je objekt končan, zajema pa sesalnik, 
sesalni komplet, vtičnice in katerega izmed inovativnih dodatkov v kolikor so predvideni.



Priročnost
BEAM Electrolux s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in 
kontinuiranimi raziskavami zmeraj znova dviguje standarde 
na področju centralnih sesalnih sistemov. S premišljenim 
pristopi in študijami čistilnih navad uporabnikov so v novem 
Alliance centralnem sesalnem sistemu predstavili kar 
nekaj izboljšav in inovacij, med drugim tudi 3v1 nastavek 
za čiščenje, priročni ročaj z vklopom/izklopom sistema in 
regulacijo moči z enim prstom ter dvosmerno komunikacijo 
med centralnim sesalnikom in ročajem sesalnega kompleta.

Z 3v1 nastavkom imate 
pri roki zmeraj pravi 
pripomoček za čiščenje. 
Razprite nastavek in ga 
uporabite za sesanje 
tekstilnih površin.

Ali pa ga obrnite, vtaknite 
v ročaj centralnega 
sesalnika ali teleskopsko 
cev in z nežnimi ščetinami 
posesajte umazanijo iz 
trdih, dvignjenih površin. 

S priročnimi gumbki lahko 
z le enim prstom vklopite/
izklopite sesalnik in 
uravnavate moč sesanja.

Zaprite nastavek in ga 
uporabite za sesanje 
vogalov, ozkih in težje 
dostopnih predelov.



Ponos
Z BEAM Alliance centralnim 
sistemom, ste lahko prepričani o 
čistoči vašega doma in ponosni, 
da ste ustvarili bolj zdravo, 
spruščojoče bivalno okolje zase 
in družino.



Edinstven 
rezervoar
Preprosto ga primete 
in pritisnete kjerkoli na 
dveh točkah okoli obroča 
ter preprosto snamete. 
Namestite pa ga s preprostim 
pritiskom na ohišje s 
spodnje smeri. Rezervoar je 
premazan z
antibakterijskim
premazom, ki
preprečuje
razvoj bakterij
v rezervoarju.  

HEPA filtracija
Sedaj več ni potrebe po 
vgradnji izpuha. Kot opcijo 
ponujamo BEAM Alliance 
HEPA filter, ki iz zraka 
odstrani preostale mikrodelce, 
preden se ta vrne nazaj v 
prostor, kjer je nameščen 
centralni sesalnik. Primeren 
predvsem za pasivne hiše. 

Pameten zaslon
Pameten zaslon prikazuje 
stanje centralnega sesalnika 
in dvosmerne komunikacije 
med centralnim sesalnikom in 
sesalnim kompletom. Zaslon 
je izredno varčen in v skladu z 
vsemi evropskimi standardi za 
naprave v pripravljenosti.

Samočistilni filter
Ekskluzivno nameščen 
samočistilni filter iz GORE-
TEX™ materiala, ki zadrži 
do 98 % delcev v velikosti do 
0,3 mikrona. Samočistilni filter 
se strese ob vsakem izklopu 
sesalnika je izredno trpežen, 
ščiti HE motor in mu s tem 
zagotavlja dolgo življenjsko 
dobo ter optimalno delovanje 
ob vsaki uporabi. Strošek filtra 
ob zamenjavi je zanemarljiv.

HE motor
AIzredno zmogljiv motor je srce vsakega 
BEAM Alliance sistema. HE motorji 
zagotavljajo večjo učinkovitost ob 30 % nižji 
porabi elektrike, kot pri klasičnem centralnem 
sesalnem sistemu.

Vgrajena vtičnica
Preprosto odpiranje z dotikom 
prsta. Omogoča vklop/izklop 
in regulacijo moči sesanja 
na priključenem sesalnem 
kompletu. Izjemno uporabna 
je za čiščenje prostorov 
okoli centralnega sesalnika, 
obenem pa prihranite pri 
vgradnji dodatne vtičnice.

Premišljene inovacije



Spoznajte družino

3v1 nastavek 
Z 3 v 1 nastavkom za čiščenje, ki je nameščen na 
teleskopu sesalnega kompleta, imate zmeraj pri roki 
pravi pripomoček. Preprosto ga pretvorite iz čopastega 
nastavka v široki ali dolgi, ozki nastavek.

Trpežna in lahka 
cev 
AS trpežno, a kljub temu 
izjemno lahko gibljivo cevjo 
Alliance lahko čistite brez 
bojazni, da se bo le ta 
sploščila, prepognila ali 
prelomila.

Kombinirana talna krtača
Z robustno, kvalitetno izdelano in stilsko 
oblikovano, dvonamensko talno krtačo 
Alliance lahko očistite tako trda tla kot tepihe s 
preprostim preklopom.

BEAM Alliance vmesnik
Omogoča napredno upravljanje centralnega 
sesalnika. Na ročaju sesalnega kompleta lahko 
regulirate moč sesanja in vklop/izklop sesalnika. 
Edinstvena dvojni-D oblika priključka za nastavke 
in teleskopa ter popolna zrakotesnost AeroPro™ 
cevi in teleskopa, poveča zmogljivost centralnega 
sesalnega sistema in zmanjša glasnost pri
pretoku zraka. 

Model: 625SB 650TB 675SC 700TC

Opis izdelka Model zasnovan za manjše 
domove z inovativno 
tehnologijo. Integriran 
Alliance vmesnik omogoča 
komunikacijo med centralnim 
sesalnikom in ročajem na 
sesalnem kompletu. Vse 
podatke pa lahko spremljate 
na zaslonu centralnega 
sesalnika.

Model zasnovan za 
manjše do srednje velike 
domove, ki ga odlikujeta 
izjemna zmogljivost in 
privlačen dizajn. Integriran 
Alliance vmesnik omogoča 
komunikacijo med centralnim
sesalnikom in ročajem na 
sesalnem kompletu. Vse 
podatke pa lahko spremljate 
na zaslonu centralnega 
sesalnika.

Model z manjšim ohišjem in 
močnim, vzdržljivim motorjem 
zasnovan za srednje do 
velike domove, namenjen 
pogostemu čiščenju. 
Opremljen je z atraktivnim 
pametnim zaslonom C, ki 
omogoča natančnejši pregled 
delovanja sistema.

Najmočnejši in 
najzmogljivejši model v 
svoji družini, zasnovan za 
uporabo v večjih objektih. 
Opremljen je z atraktivnim 
pametnim zaslonom C, ki 
omogoča natančnejši pregled 
delovanja sistema.

Airwatt-i 625 650 675 700

Pretok zraka (l/s) 48.7 50.6 51.0 52.9

Vodni stolpec (mm) 3250 3380 3480 3610

Pameten zaslon DA, B DA, B DA, C - napredni DA, C - napredni

Dušilec zvoka DA DA DA DA

Glasnost (ASTM, IEC) 68 dB 68 dB 68 dB 68 dB

HEPA filter Opcijsko Opcijsko Opcijsko Opcijsko

Privlačen dizajn in robustna 
izdelava
Ko sesate zmeraj vidite in držite sesalni komplet v roki, 
zato je pomembno, da je priročen, robustno izdelan in 
obenem tudi privlačen za oko.



Sistem, ki mu lahko zaupate.
V več kot 55 letih delovanja, je BEAM 
postavil “zlate standarde” na področju 
centralnih sesalnih sistemov. BEAM 
Alliance sistemi so kot nazadnje 
predstavljena novost s strani BEAM 
Electrolux-a na področju centralnih 
sesalnih sistemov ponovno prinesli 
mnoge izboljšave, ki so prispevale k 
ponovnem dvigu standardov na tem 
področju.

Združitev BEAM-a z Electrolux-om 
je doprinesla k razvoju izdelkov in 
posledično k inovacijam ter boljši 
kakovosti izdelkov. BEAM Electrolux 
je tako največji proizvajalec centralnih 
sesalnih sistemov na svetu - vsak 
tretji proizveden centralni sesalnik je 
BEAM Electrolux-ov.

Danes je BEAM Electrolux prisoten v 
50 državah po svetu in njihovi sesalni 
sistemi nosijo sloves kakovostnih 
izdelkov.

Če želite najboljše, želite BEAM.
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