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Catalog produse

“Pentru o oază de
linişte, cu un aer
mai curat, fără
praf şi acarieni în
casa dvs.!”

HIDE-A-HOSE SISTEM DE FURTUN
RECTRACTABIL
Nu trebuie să purtați cu dvs. un furtun cu noul nostru
sistem practic de furtun retractabil.
Pur și simplu scoateți cantitatea de furtun de care aveți
nevoie de la supapa de admisie, conectați furtunul de
curățare (cu atașament) și începeți să aspirați. Soluția
perfectă pentru curățarea rapidă și ușoară. Fiecare
ascensor Hide-A-furtun este adăpostit în interiorul
peretelui.

Pur și simplu trageți
furtunul la lungimea necesară pentru curățare, atașați
unealta preferată pentru sarcina de curățare și porniți
sistemul de la supapa Hide-a-Furtun.
Odată ce ați terminat, deconectați instrumentul de curățare,
acoperiți parțial gura furtunului cu mâna și se retrage în
carcasa acestuia.
Sistemul Hide-a-Hose este livrat cu toate accesoriile de care
aveți nevoie pentru a vă aspira rapid, eficient și convenabil.

FURTUN FLEXIBIL
WALLY FLEX - VP300W
WallyFlex este un furtun auxiliar inovator pentru sistemele
centrale de aspirație, un instrument esențial pentru
bucătărie,
baie,
spălătorie
și
chiar
în
dulap.
Este practic, frumos și ușor de instalat pe orice orificiu
standard de vid.
Designul WallyFlex face curățarea extrem de ușoară iar
instalarea lui este foarte simplă. Furtunul se întinde până la
4 m și periile standard se potrivesc direct pe WallyFlex.
WallyFlex este întotdeauna acolo unde aveți nevoie de el!

FURTUN RETRACTABIL
Funcționează cu vid central pentru a oferi putere de
curățare mai mare decât orice aparat de vid de pe piață.
Instalarea este rapidă - ușor de instalat în case existente
sau construcții noi.
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Furtun rectractabil Vroom

Poate fi montat deasemenea în garaj pe tavan sau perete.
Pentru aspiraţie se trage furtunul, moment în care aspiratorul se pune automat în funcţiune. Oferă confortul cu
unitatea de putere proprie independentă cu sac colector de
praf. Este o unitate independentă. Nu este necesară
legarea lui la sistemul de aspirație centralizată.
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Furtun retractabil Hide a Hose

Este o soluţie practică, și la îndemâna oricui!

DE CE UN SISTEM DE ASPIRAȚIE CENTRALIZATĂ ?
ADAPTOR CURĂȚARE ȘEMINEU - WP412MA
Pentru că ne dorim un mediu sănătos chiar și în locuința noastră, fără murdărie și praf, pentru
că ne dorim o calitate a aerului mai bună. În urma studiilor efectuate s-a constatat că aerul pe
care îl expirăm în casă este de până la șase ori mai poluat și mai încărcat decât aerul pe care îl
respirăm afară. În ultima jumătate de secol s-a triplat numărul cazurilor de astm și alergii ca
efect al creșterii gradului de poluare.
Studiile cercetătorilor arată că în zilele noastre, inspirăm un aer de până la cinci ori mai poluat în
casă decât afară și întâlnim de trei ori mai multe cazuri de astm și alergii în prezent decât cu
câțiva ani în urmă. Sistemul de aspirație centralizat a fost conceput pentru a preveni simptomele
de alergie și pentru a ne transforma habitatul locuinţei într-unul curat și protejat din punct de
vedere igienic. Aerul filtrat este evacuat în afara casei, eliminând toate elementele de
contaminare, comparativ cu aspiratoarele clasice convenționale. Sistemul de aspirație
centralizat este ușor de utilizat, convenabil din punct de vedere financiar și foarte eficient.

Este un separator cu care puteți curăța cenușa rece, lichide și alte materiale, fără să faceți nici o
dauna în sistemul central sau în aspirator. Se poate folosi la orice aspirator, astfel puteți curăța
cenușa din semineu, vatra, grătarul, puteți să aspirați lichide (lichidele periculoase sau
combustibile sunt interzise) și materiale umede, cum ar fi noroi, sticlă spartă, resturi de piatră.
Perfect la curatarea mașinii.
Cum funcționează: Separatorul acționează odată cu pornirea aspiratorului, nu este nevoie de
cablu separat. Pornirea aspiratorului, formează vid, care declanșează mișcarea aerului în corpul
metalic. Aerul face o mișcare circulară, care filtrează murdăria - aceasta ajungând în partea de
jos a recipientului apoi aerul trece prin filtru care absoarbe și bucățile mai mici.

REZERVOR PENTRU ABSORBȚIE DE LICHIDE - WP312MA

AVANTAJELE UNUI SISTEM DE ASPIRAŢIE
Avantajul lui constă în faptul că nu transmite particulele de praf aspirate înapoi în spaţiul de locuit cum se întâmplă la aspiratoarele clasice utilizate în prezent aducând beneficii reale persoanelor cu afecţiuni respiratorii, nou născuţilor sau persoanelor alergice la praf.
Pentru că echipamentul este montat în camera tehnică la distanţă de camerele locuite, întregul
sistem devine foarte silenţios şi discret permitându-vă să aspiraţi chiar dacă cineva se odihneşte
în cameră.
Simplifică munca într-un mod exponențial față de aspiratorul clasic, este confortabil, cu o durată
de viață de zeci de ani și foarte silențios.

Acest rezervor este ideal pentru a absoarbe diferite lichide
de uz casnic. Putem curața confortabil apa din jurul
piscinei sau în bucătărie diferitele lichide scurse (ceai, suc,
supă, etc). Rezervorul este amplasat între doza (priza de
perete) și kit-ul de curățare. În timp ce aspiră separă
lichidul aspirat prevenind astfel ca lichidul să pătrundă în
sistemul de conducte. Rezervorul este din plastic, prin
urmare, nu trebuie să avem grija ruginii.
Detalii technice: Rezervor de 12 litri din plastic; greutate:
3,2 kg; diametru: 40cm; Înălțime: 40 cm.

ACCESORII AUXILIARE

RF520 B
Cap aspiraţie covor

RF580 B
Cap aspiraţie covor

FB21B
Cap aspiraţie covor

UT530 B
Perie tapiţerie

PROIECTATE PENTRU A FI CONSTRUITE ÎN CASA TA
Sistemul de aspirare centralizată a fost gândit ca un aparat de uz casnic atractiv în casa ta.
Toate componentele majore ar trebui să fie proiectate pentru a lucra împreună - intuitiv,
convenabil şi eficient.

DB530 B
Perie praf

PB480 V
Perie rotativă covor

PB250
Perie pneumatică

Aparatul de aspiraţie centralizată a fost proiectat din toate punctele de vedere să funcţioneze silenţios. Accesorile unice şi moderne fac posibilă o curăţenie completă.
Unitatea este plasată într-un spaţiu secundar, garaj sau zona de depozitare. Rețeaua specială de
conducte de vid este fixată în interiorul zidurilor casei, aceasta conducând praful de la prize la
unitatea centrală de aspirare. Acest lucru poate fi instalat fie în timpul construcţiei sau montate pe
casa dvs. deja existentă.
Prizele de perete sunt plasate strategic pentru a ajunge la fiecare colţ din casa dvs.

H431
Suport ţeavă

W221
Prelungitor

W2200
Ţeavă telescopică

Sistemul de aspirare centralizată este elegant, destul de robust şi puternic. Acesta oferă funcţii
intuitive, uşor de combinat, uşor de folosit, afişând informaţii avansate.

UNITĂȚILE CENTRALE ELECTROLUX OXYGEN

ACCESORII AUXILIARE

Model ELX282 - Suprafață curățare 100-200 mp
Puterea maximă de aspirare: 590 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1600 W
Debit de aer: 55 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 1-3
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 40
Capacitatea recipient: 11 de litri
Comutator on/off
Construcție metalică

CT6
Mini set de curăţare

CT530B
Cap pentru spaţii înguste

TK20
Perii de curăţare

Model ELX910 - Suprafață curățare 200-300 mp
Puterea maximă de aspirare: 600 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1475 W
Debit de aer: 52 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 2-6
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 55
Capacitatea recipient: 31 de litri
Comutator on/off
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Adaptor pentru sac de hârtie

H9KN
Furtun 9m cu întrerupător

H9WBK
Furtun 9 m cu WI-FI

H9MF
H9M
Furtun 9m mâner plastic Furtun 9m mâner inox

H9AL
Furtun cu întrerupător 9 m

STK 100
Furtun flexibil 2-6 m

HV11
Husă de protecţie ţeavă

ADAPTORUL DE FARAȘ
Model ELX930 - Suprafață curățare 400-600 mp

VP150WD
alb

VP150GD
auriu

H151D
Tub flexibil

VP150ID
crem

VP150CD
șampanie

VP150SD
argint

VP150LBRD
maro deschis

VPESD
Placă adaptor de făraș crom

VP150BD
negru

VP150DBRD
maro inchis

H152D
Set legare făraș

Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1600 W
Debit de aer: 54 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 5-10
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 80
Capacitatea recipient: 31 de litri
Ecran Smart LCD
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Adaptor pentru sac de hârtie

Model ELX920 - Suprafață curățare 300-500 mp
Puterea maximă de aspirare: 675 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1575 W
Debit de aer: 52 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 5-10
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 70
Capacitatea recipient: 31 de litri
Lumini Led
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Adaptor pentru sac de hârtie

PRIZE DE PERETE

UNITĂȚILE CENTRALE BEAM ALLIANCE

WIP029J
WWP029JD

FCS004D
FCS002D

Model 625LED - Suprafață curățare 150-250 mp
Puterea maximă de aspirare: 625 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1650 W
Debit de aer: 48,7 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 1-3
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 45
Capacitatea recipient: 15 de litri
Afișare Smart LED
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare

Model 650LED - Suprafață curățare 200-350 mp
Puterea maximă de aspirare: 650 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1650 W
Debit de aer: 50,6 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 2-6
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 60
Capacitatea recipient: 15 de litri
Afișare Smart LED
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare

WIP129JD

FCS003D
FCS001D

WWP129

FCS009
FCS008
bronz
FCS007
argint
FCS006
crem
alb

FCS010
auriu

FCS5801
alb

FCS5802
gri

FCS5803
crem

FCS5804
maro

FCS5805
maro deschis

FCS5806
maro inchis

FCS5807
argint

FCS5808
negru

FCS5809
șampanie

FCS5810
auriu

SISTEMUL DE CONDUCTE ȘI FITINGURI
La construcția sistemului de conducte în perete sau pardoseală se folosește o tubulatură
specială antistatică și alte componente de instalare. Ele formează coloana vertebrală a
sistemului ascuns în pereți, astfel sunt invizibili. Proiectarea sistemului de conducte este în așa
fel concepută să prevină congestionare din tubulatură.

PF216D
cot 45°,II

PF 212D
cot 90°,II

PF025D
prelungitor

PF2051D
PF149D
clemă fixare țeavă
placă mică
cu protecție tencuire

PF217D
cot 30°,II

PF213D
cot 90°,II

PF202D
prelungitor, II

PF248D
PF059D
prelungitor cu șurub, II placă mică.
cu protecție tencuire

Model 700 LCD - Suprafață curățare 400-600 mp
PF242D
cot 45°,EI

PF245D
cot 90°,EI

PF215D
teu 90°,II

PF207D
țeavă specială PVC2m

PF214D
teu 45°,II

PF218D
teu Y45°,II

PF206
dop țeavă

UA114J
priza service

PF139D
placa mare

PF129D
capac protecție
tencuire

ALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI

11021
coliere(PVC)

cablu electric
3x0,75 mm2 MTL

GEGE16
tub riflat cu fir

PF2224D
capac protecție refulare

Tangit
lipici PVC

Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1760 W
Debit de aer: 52,9 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 7-12
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 100
Capacitatea recipient: 15 de litri
Ecran LCD de afișare
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare

Conținutul setului de curățare lux (EK485W)
9 metri furtun cu întrerupator On/Off; Perie de praf DB530B); Cap
aspirație spații înguste (CT530B); Tub metalic telescopic (W220);
Cap curatare covor reglabil (RF520B); Cap curățare tapițerie cu
perie (UT530B); Suport sac pânză (CB140); Suport furtun (H431);
Perie largă de podea (FB21B); Perie cu roată pentru faianță, gresie
și parchet (RF580B).

Conținutul setului de curățare lux (EK700W)

UNITĂȚILE CENTRALE BEAM PLATINUM

9 metri furtun cu întrerupator On/Off cu control turatie motor; Tub
metalic telescopic (W330); Duză de conversie pentru setul normal
(HV320); Cap de curățare covor reglabil cu roți (RF320B); Perie
largă de podea (FB22B); Cap curățare tapițerie cu perie (UT530B);
“3 in 1” Cap de curățare multifunctional (UT330B); Suport perie
(CT3); Suport furtun (H431).

Model BP335 - Suprafață curățare 150-250 mp
Puterea maximă de aspirare: 590 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1550 W
Debit de aer: 58,2 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 1-3
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 45
Capacitatea recipient: 15 de litri
Pornire lentă a motorului
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Construcție metalică

Model BP355 - Suprafață curățare 200-300 mp
Puterea maximă de aspirare: 630 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1700 W
Debit de aer: 61,7 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 2-6
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 60
Capacitatea recipient: 15 de litri
Pornire lentă a motorului
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Construcție metalică

Conținutul setului de curățare auto (STK101)
Furtun flexibil (2m la 6m); Perie praf (DB530B); Cap aspirație spații
înguste (CT530B); Perie tapițărie (UT530B); Perie largă de podea
(FB21B); Tub metalic telescopic (W220).

SETURI DE CURĂȚARE
Conținutul setului de curățare bază
(EK100W)
9 metri furtun flexibil cu mâner de plastic; Perie de praf
(DB530B); Cap aspirație spații înguste (CT530B);
Țeavă plastic pereche (W221); Cap curățare covor
reglabil (RF520B); Cap curățare tăpițărie cu perie
(UT530B); Suport sac pânză (CB140); Suport furtun
(H431).

Conținutul setului de curățare extra
(EK200W)
9 metri furtun flexibil cu mâner din metal; Perie de praf
(DB530B); Cap aspirație spații înguste (CT530B); Tub
metalic telescopic (W220); Cap curățare covor reglabil
(RF520B); Cap curățare tapițerie cu perie (UT530B);
Suport sac pânză (CB140); Suport furtun (H431);
Perie largă de podea (FB21B); Perie cu roată pentru
faianță, gresie și parchet (RF580B).

Model BP385 - Suprafață curățare 300-500 mp
Puterea maximă de aspirare: 670 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1750 W
Debit de aer: 64,7 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 5-10
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 80
Capacitatea recipient: 15 de litri
Pornire lentă a motorului
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Construcție metalică

Model BP398 - Suprafață curățare 400-600 mp
Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts
Puterea absorbită max.: 1800 W
Debit de aer: 65,2 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 7-12
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 100
Capacitatea recipient: 25 de litri
Pornire lentă a motorului
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Construcție metalică

ASPIRATOR INDUSTRIAL BEAM
Model BP3500 - Suprafață curățare 500-1200 mp
Puterea maximă de aspirare: 1200 Airwatts
Puterea absorbită max.: 3200 W
Debit de aer: 122,0 l/s
Prize de perete suportate(nr) : 8-20
Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 120
Capacitatea recipient: 25 de litri
Pornire lentă a motorului
GORE-Tex ™ filtru cu auto-curățare
Construcție metalică

Creșteți eficiența afacerii dvs. și a locului de muncă cu ajutorul unui sistem integrat BEAM
Comercial. Soluția inovatoare fără fir al aspiratorul industrial BEAM deservește confortul la
maxim. BEAM Comercial oferă o soluție flexibilă de curățare pentru orice spațiu de afacere sau
unitate. Foarte convenabil, ușor de utilizat, efficient - o investiție bună.

Model BC238 A/M
BEAM Unitățile comerciale cu un design modular, oferă o soluție
flexibilă pentru o curățenie exact unde e nevoie.
Mod de folosire: Unu sau doi operatori simultan
Până la 20 000 de ore de funcționare continuă
Reglarea automată a aspirației

1 - tubulatură antistatică

Filtru auto– curățare

2 - priză de perete
3 - unitate centrală de aspirație
4 - făraș de bucătărie
5 - kit de curățare șemineu

Funcționare extrem de silențioasă
Comenzi wireless
Calitate germană

6 - evacuare aer viciat
Pentru mai multe modele și informații nu ezitați să ne contactați.

