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Kas tai yra Centrinė Dulkių SiurbimoKas tai yra Centrinė Dulkių Siurbimo
Sistema?Sistema?

Kodėl visame pasaulyje ji taip sparčiaiKodėl visame pasaulyje ji taip sparčiai
užima vis didesnę rinkos dalį?užima vis didesnę rinkos dalį?

Kodėl Centrinė Dulkių Siurbimo
Sistema, o ne nešiojamas dulkių siurblys?
Kodėl Centrinė Dulkių Siurbimo
Sistema, o ne nešiojamas dulkių siurblys?

Ar tikrai Centrinė Dulkių Siurbimo Sistema
pagerina patalpų oro kokybę?

Kaip dirba centrinė dulkių siurbimo sistema?

Kam reikalinga ši sistema jei aš turiu valytoją?

Ar tikrai Centrinė Dulkių Siurbimo Sistema
pagerina patalpų oro kokybę?

Kaip dirba centrinė dulkių siurbimo sistema?

Kam reikalinga ši sistema jei aš turiu valytoją?

Kliniškai patvirtinta (Kalifornijos Universitetas, Davis), jog
Centrinė dulkių siurbimo sistema

Viskas kas buvo susiurbta, (dulkių erkutės,
alergenai, purvas ar dulkės) 100% yra pašalinama už
gyvenamosios zonos. Tai padeda išlaikyti gerą oro kokybę.

siurblys dažniausiai yra

bei sumontuotais pajungimo lizdais. Belieka tik įkišti siurbimo
žarną į lizdą ir sistema automatiškai įsijungia su taip pat galimu
valdymu ant žarnos rankenos. Smulkios dalelės bei dulkės yra

iš gyvenamosios zonos ir sutraukiamos
į šiukšlių konteinerį. Tai sukuria paprastą, kokybišką, švaraus oro
ir tylią aplinką.

Sveika ir švari namų aplinka, pirmiausia reikalinga namo
gyventojams, o ne valytojai, kuri ateina tik trumpam laikui ir tik
vieną ar du kartu per savaitę...

iš gyvenamųjų patalpų.
Dėka sistemos privalumų, trumpėja darbo laikas, o tuo pačiu kur
kas mažiau sunaudojama elektros energijos. Valytoja išėjo, o jūs
prisibarstėte trupinių virtuvėje, ar prinešėte žemių ar smėlio į
prieškambarį...Ne bėda. Jums padės

... imi ir siurbi... niekur nepajudėdamas iš vietos...
Tai jau realybė, o ne mitas...

BEAM
Electrolux sumažina alergijos
simptomus iki 61%.

BEAM Electrolux montuojamas rūsyje
ar garaže ir yra sujungiamas su visame name išvedžiotu vamzdynu

visiškai pašalinamos

Beam Electrolux Dulkių Siurbimo
sistema 100% pašalina siurbiamas dulkes

greito valymo sprendimo
priedai

Ar patogu naudotis BEAM žarna?
Ar ji ne per ilga?

Kam man reikalingas centrinis dulkių
siurblys, jei pas mane nėra kiliminių
dangų?

Ar vamzdynas lieka švarus?

Kodėl NE nešiojamajam dulkių siurbliui?

Ar patogu naudotis BEAM žarna?
Ar ji ne per ilga?

Kam man reikalingas centrinis dulkių
siurblys, jei pas mane nėra kiliminių
dangų?

Ar vamzdynas lieka švarus?

Kodėl NE nešiojamajam dulkių siurbliui?

BEAM Electrolux žarnos yra
.

Jos atsparios gniuždymui, lenkimui, susiraizgymui,
nenukenčia net pervažiavus automobiliui. Beam
optimalaus ilgio žarna, esant teisingam lizdų išdėstymu

nei paskui save tampyti sunkų
kilnojamąjį dulkių siurblį su prie jo pajungta žarna. O ką
jau kalbėti apie laiptų valymą.

Taip, netgi po daugelio eksploatacijos metų jis lieka
švarus. Oro srautas judėdamas 15-25 m/s greičiu
nepalieka jokių galimybių dulkėms kauptis vamzdyno
viduje. Susiurbtos šiukšlės oro srauto yra nubloškiamos į
siurblio talpą. Vamzdynui suteikiame 10 metų garantija.

es nešiojamas dulkių siurblys visą siurbimui naudotą orą
išpučia siurbiamoje patalpoje. Esmė ta, kad šio išpučiamo
oro sukelti sūkuriai pakelia dulkes, alergenus, visa tai kas
didina alerginių susirgimų (Astma, rinitas ) riziką bei tampa
blogos savijautos priežastimi. Dulkės esančios ant karšto
variklio ir oro srautas praeinantis pro dulkių maišelį ar
vandenini filtrą skleidžia nemalonų kvapą, o besipildanti
dulkėmis talpa mažina trauką.

ypatingai lengvos,
patogios

tai kur kas geriau

Beam Electrolux centrinė dulkių siurbimo sistema skirta
siurbti dulkes ir mažus nešvarumus nuo įvairių paviršių.
Žvilgtelkite, kiek dulkių kamuoliukų kampuose, trupinių
virtuvėje ar žvyro tambūre. Pasaulinės sveikatos
apsaugos mokslininkų tyrimais nustatyta, kad

ir tik 12 %
gryname ore, o kaip žinome patalpose, bėgant laikui
neišvengiamai atsiranda bakterijų, mikrogrybelių, baldinių
erkelių ir kitų mikroorganizmų bei jų išmatų. Šie
mikroorganizmai ypač pavojingi kvėpavimo ligomis
sergantiems, alergiškiems žmonėms ir mažamečiams
vaikams.

88 % savo
gyvenimo žmogus praleidžia patalpose

N

i,



Sumažina alergijos simptomus.Sumažina alergijos simptomus.
Daugelis Alergologų savo pacientams rekomenduoja centrinę dulkių siurbimo sistemą,

kaip geriausią sprendimą, kuris padeda pašalinanti patalpose esantį blogą orą.

Klinikiniais tyrimais nustatyta , kad naudojant dulkių siurbimo sistemą galima pagerinti

patalpų oro kokybę ir sumažinti bendrus alergijos simptomus.

Kur pasideda
susiurbtas oras?
Kur pasideda
susiurbtas oras?
Centrinė dulkių siurbimo sistema 100%, pašalina visus alergenus,
dulkes bei žiedadulkes iš gyvenamųjų patalpų.
Nešiojamas dulkių siurblys, susiurbtą orą išpučia atgal į aplinką,
sukeldamas aplink visas dulkes ir alergenus į viršų, kurie dar ilgai
sklando ore (žiūr. pav.). O tai yra pavojinga žmonėms,
kurie serga alergija ir astma.

Nuotraukoje
matyti, kaip yra
išpučiamas
oras.

Naudojant
dulkių siurbimo
sistemą Beam,
Jūsų gyvenimo
kokybė
pagerėja

47%

48%

61%

44%

Kvėpavimas

Bendra savijauta

Akys

Miegas

Naudojantis pažangia

garso slopinimo

technologija, jūs galite

siurbti nepraleidžiant

svarbaus

telefoninio skambučio

Paukščių čiulbėjimas    46 dB

Durų skambutis             80 dB

Telefonas skambutis     80 dB

Kūdikio verkimas         110 dB

Perkūnas                     120 dB

BEAM Alliance              68 dB



120,- €

Viso: 1284,- € Viso: 1521,20 €

2 montažinės
dėžutės ir

2 pajungimo lizdai

36,- €

Alliance rinkinys
su 9 m žarna

278,- €

Alliance 625 SB

850,- €

Pagal pageidavimą

4 montažinės
dėžutės ir

4 pajungimo lizdai

73,20 €

Alliance rinkinys
su 9 m žarna

278,- €

950,- €
Alliance 650 TB

220,- €

Pagal pageidavimą Pagal pageidavimą

Patogi rankenaPatogi rankena
Beam suteikia jums naują
supratimą apie valymo patogumą.
Beam dizainerių komanda pastoviai
mąstanti apie savo klientą bei
studijuojanti jo valymo įpročius,
kad galėtų pateikti kuo daugiau
naujovių, tokių kaip
• valymo antgalis 3-ys viename,
• siurblio valdymas pirštų galiukais,
• dvipusis komunikavimas tarp
žarnos ir siurblio.

Alliance

Kokie Beam sistemos
pagrindiniai
privalumai?

Kokie Beam sistemos
pagrindiniai
privalumai?
• Palengvina gyvenimą sergantiems
alergija;

• Nesukelia dulkių;
• Ilgas garantinis laikas;
• Pastoviai didelė siurbimo galia;
• Patikimas;
• Paprastas naudojimas;
• Tylus darbas;
• Siurbia vandenį bei pelenus;
• Nebrangus

Alliance 675 SB

1050,- €

300,- €

Žarnos įmautė
su užtrauktuku

51,- €

Viso: 2077,- €

120,- €

Wally Flex
išsitempianti žarna
iki 4,6 m, sieninė

Alliance rinkinys
su 9 m žarna

278,- €

6 montažinės
dėžutės ir

6 pajungimo lizdai

278,- €

Alliance 700 TB

1350,- €

Žarnos įmautė
su užtrauktuku

51,- €

65,- €

Tarpinis indas
pelenams siurbti

350,- €

Vroom
išsitraukianti žarna
iki 5,6 m, sieninė

Viso: 2794,40 €

360,- €

VacPan
šiukšlių semtuvėlis

po spintele

74,- €

120,- €

Wally Flex
išsitempianti žarna
iki 4,6 m, sieninė

Alliance rinkinys
su 9 m žarna

278,- €

8 montažinės
dėžutės ir

8 pajungimo lizdai

146,40 €

Pagal pageidavimą Pagal pageidavimą

Viso: 3392,60 €

SC Ultra

1500,- €

Žarnos įmautė
su užtrauktuku

51,- €

210,- €

Tarpinis indas
pelenams/vandeniui

siurbti

400,- €

Vroom
išsitraukianti žarna
iki 7,3 m, sieninė

480,- €

182,- €

VacPan
šiukšlių semtuvėlis

stalčiuje

120,- €

Wally Flex
išsitempianti žarna
iki 4,6 m, sieninė

Progersion rinkinys
su 9 m žarna

230,- €

12 montažinių
dėžučių ir

12 pajungimo lizdų

219,60 €

Pagal pageidavimą



BEAM Alliance gavo Plus X apdovanojimą už inovatyvumą,
aukštą kokybę, dizainą, lengvą naudojimą ir funkcionalumą.

HE Galingas siurblio variklis
Kiekvienos Beam Alliance sistemos širdis,
tai jos galingas variklis, kuris sunaudoja
iki 30% mažiau energijos, lyginant su
tradicine dulkių siurbimo sistema.

Atsidaro lengvai vos vieno piršto
prisilietimu. Skubaus valymo
sklendė reguliuojama ant žarnos
rankenos esančiais mygtukais.
Naudokite šią sklendę norėdami
išvalyti erdvę aplink siurblį.

Lengvai nuimamas
kibiras
Lengvai paspauskite žemyn, bet
kuriuose dvejuose šiukšlių talpos
žiedo vietose, ištuštinkite kibirą
ir taip pat lengvai grąžinkite į vietą.

Skubaus valymo
sklendė

Išmanusis ekranas
Šviečiantis ekranas
padės jums kontroliuoti
centrinės dulkių siurbimo
sistemos darbą.

HEPA filtras
Dabar nebėra būtinybės
daryti oro išmetimą į lauką.
Pasirinktas Beam
HEPA filtras sulaiko, bet kokius
nešvarumus ir Jūs galite lengvai
kvėpuoti.

Alliance

Savaime išsivalantis filtras
Išskirtinis savaime išsivalantis filtras
pagamintas iš GoreTex medžiagos
išfiltruoja 98% dalelių,
kurių dydis vos 0,3 mikronų.
Šis savaime išsivalantis filtras
apsaugo ir prailgina variklio darbą
išlaikant pastoviai aukštą siurbimo lygį,
net ir po n-jo siurbimo.

BEAM sąsaja
tarp siurblio ir žarnos

Alliance

Lengva ir ergonomiška rankena,
ant kurios yra pirštais valdomi mygtukai,
leis lengvai valdyti siurbimo stiprumą.

Kombinuotas
grindų antgalis
Valykite skirtingas grindų dangas
vieno šepečio pagalba, lengvai
perjungdami iš grindų valymo padėties
į kiliminės dangos valymą.

3-ys viename
Su ant teleskopo pritvirtintu 3-ys viename valymo
antgaliu, jūs po ranka visada turėsite reikalingą antgalį.
Dulkių siurbimo antgalis nesunkiai pasikeičia į plyšių
ar baldams nusiurbti reikalingą antgalį.

Lanksti
siurbimo žarna
Standžios konstrukcijos
lanksti žarna gali būti
9m, 10m, ir 12m

B siurbliaieam Alliance

Modelis

Produkto
aprašymas

625 SB 650 TB 675 SC 700 TC

Nedaug vietos užimantis
siurblio modelis su
naujausiomis technologinėmis
savybėmis mažiems ir
vidutiniams namams.
Integruota sistema sujungia
Išmanųjį ekraną su žarnos
rankena, norint išlaikyti
nuoseklų valdymą.

Sukurtas mažiems ir vidutinio
dydžio namams, derinant
aukštos kokybės dizainą su
integruota sistemos sąsaja,
jungiančia išmanųjį ekraną
su žarnos rankena.

Nedaug vietos užimantis
modelis tinka vidutiniams ir
dideliems namams. Jame yra
suderintas efektyvus valymas,
išmaniojo ekrano pilna
informacija, pateikianti visus
sistemos duomenis bei
pastovus ryšys su siurbimo
žarna.

Galingiausias modelis,
sukurtas didelėms šeimoms,
gyvenančioms dideliuose
namuose. Jame yra
suderintas efektyvus valymas,
išmaniojo ekrano pilna
informacija, pateikianti visus
sistemos duomenis bei
pastovus ryšys su siurbimo
žarna.



By-Pass variklis
Dėka galingo 5.7 by-pass variklio,
laikui bėgant BEAM siurblys
nepraranda siurbimo galios ir
dirba pastoviai ta pačia jėga.

Tvirto plieno
siurblys
Puikiai išsilaiko visą
centrinio siurblio
gyvavimo laiką.

B Platinumeam
Tai sistema, kuria Jūs galite pasitikėti.

LCD ekranas
LCD ekrane - pateikiama siurbimo
sistemos informacija, informuoja
apie šiukšlių talpyklos pilnumą
bei apie siurblio veikimo darbą.

Prie siurblio pritvirtintas
garso slopintuvas sumažina
skleidžiamą triukšmą.

Garso slopintuvas

Savaime
išsivalantis filtras
Išskirtinis savaime išsivalantis
filtras pagamintas iš GoreTex
medžiagos išfiltruoja 98% dalelių,
kurių dydis vos 0,3 mikronų.
Šis savaime išsivalantis filtras
apsaugo ir prailgina variklio darbą
išlaikant pastoviai aukštą siurbimo
lygį, net ir po n-jo siurbimo.

Ergonomiška
rankena
Ergonomiška
rankena
Nesunkiai
išsiurbsite
namus su
lengva ir
ergonomiška
siurbimo
žarnos
rankena.

Nesunkiai
išsiurbsite
namus su
lengva ir
ergonomiška
siurbimo
žarnos
rankena.

Pajungimo rozetė, esanti ant
centrinio siurblio, yra labai patogi,
norint išvalyti aplinkinę erdvę.

Permatoma
šiukšlių talpykla
Permatoma šiukšlių talpykla
leidžia matyti, kada jau reikia
ją ištuštinti.

Teleskopinis
vamzdis
Lengvai išvalykite
laiptus ir sunkiai
pasiekiamas
vietas su
patogiai
išsitraukiančiu
teleskopiniu
vamzdžiu.

Lanksti
siurbimo žarna
Lanksti
siurbimo žarna
Standžios konstrukcijos
lanksti žarna gali būti
9m, 10m, ir 12m

Standžios konstrukcijos
lanksti žarna gali būti
9m, 10m, ir 12m

Praktiška pajungimo rozetė

Kombinuotas
grindų antgalis

B Platinum siurbliaieam

Iki 5 pajungimo taškų

SC 385

Iki pajungimo taškų8

SC 335

Pajungimo lizdai.

Išmanieji aksesuarai.

VacPan
šiukšlių semtuvėlis
sutraukia visas šiukšles
vos tik jus prišluojate
prie sumontuoto
VacPan‘o.Drawervac

šiukšlių semtuvėlis
stalčiuje.
Puikiai tinka sumontuoti
virtuvėje, vonioj, garaže.

Vroom
iki 7 metrų išsitraukianti
siurbimo žarna, patogi,
visada po ranka ir yra
montuojama spintelėse.
Siurbti su ja –
tikras malonumas.

Wally Flex,
iki 4m išsitempianti žarna,
tai dar vienas žingsnis
patogesniam siurblio
panaudojimui.
Labai lengvas
ir paprastas montavimas.
Be vargo išsiurbsite
įvairius nešvarumus
prieškambaryje, virtuvėje,
vonioje, bei kitose
patalpose.

S 3C 35 SC 385

Iki 5 pajungimo taškų Iki 8 pajungimo taškų

S 398C SC 3500 Ultra

Iki 12 pajungimo taškų Iki 18 pajungimo taškų

Motoro galingumas padeda Beam siurbliui išlaikyti pastovią traukos jėgą
ir akimirksniu pašalina dulkes bei alergenus iš patalpos.



BEAM HEPA savaime išsivalantis filtras veikia ilgai ir efektyviai, tuo tarpu kiti metodai
laikui bėgant praranda efektyvumą.

Filtravimas.
Faktai.

Nepagrįstų tvirtinimų galima išgirsti daug,
tačiau faktai yra tokie:

Kodėl BEAM HEPA savaime išsivalantis filtras
yra daug geresnis?

„Proffesional Testing Laboratory, Inc“ (Profesionali
bandymų laboratorija), esanti Daltone,  Džiordžijos
valstijoje, išbandė pripažintų dulkių siurblių
efektyvumą. Sistema, kurios efektyvumas yra
išskirtinai aukščiausias, buvo BEAM centrinė dulkių
siurbimo sistema su išskirtiniu HEPA BEAM
savaime išsivalančiu filtru.

Filtravimas prasideda surenkant namų nešvarumus
tiesiai į siurblio šiukšlių talpyklą, cikloninių jėgų
pagalba atskiriant didesnes nešvarumų daleles
ir alergenus iš oro. Tada ilgalaikė HEPA filtravimo
medžiaga surenka mažiausias daleles iki
3 mikronų dydžio.

Tabako dūmai

Bakterijos

Medžių žiedadulkės

Cemento dulkės

Augalų žiedadulkės

Dulkinės erkutės

Paukščių, kačių, šunų alergenai

Žmogaus plaukai

Pelėsiai

Krentančios dalelės

Matomos dalelės

0.01           0.1  0.3         1                 10            100                   1000

Beam filtravimo efektyvumas 98% prie .3 mikronų dydžio
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.................................................................................................................

......................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................

................................................................................................................

Nematoma      Matoma

Rodo būdingą teršalo dydį
(1 mikrometras)

.....................................................

Kitose sistemose yra daug tų pačių charakteristikų.
Kai kurios yra cikloninės.
Kai kurios turi filtrus.
Kai kurios išmeta į lauką, už namų ribų.
Tačiau nei vienoje iš jų nėra suderintos visos šios
savybės.

Nei viena iš jų nenaudoja išskirtinio BEAM savaime
išsivalančio HEPA filtro iš GORE-TEX audinio.
Gore filtras pastoviai veikia stulbinančiu 98%
efektyvumu - surenka 3 mikronų dydžio daleles.
Palyginimui – tipinis lygis yra 30- 80%.
BEAM sistemoje jums nereikia jokių filtrų valyti
ar keisti. Svarbiausia, galingumas nekrenta
pildantis kibirui, ir sistema ilgai išlaiko valymo
kokybę aukštame lygyje.

10YEAR
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