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Nauti sotkuisista hetkistä
Ota ilo irti elämästä ja nauti ilman huolta siivouksesta.  
BEAM Alliance -keskuspölynimurilla siivoat kotisi helposti ja nopeasti 
olipa sotku millaista tahansa.



Hiljainen tapa siivota 
Uuden Alliance-
siivousvälinesarjan tupla  
D -muotoinen käsikahva ja 
lukittava teleskooppivarsi 
mahdollistavat hiljaisen 
siivouksen ja erinomaisen  
imun. 

Edistynyt äänenvaimen-
nustekniikka mahdollis-
taa imuroinnin vaikka  
lasten päiväunien aikaan. 
Kuulet kun puhelin soi 
tai voit kuunnella radiota 
siivotessasi.

Lintujen laulu      46 dB
BEAM Alliance      68 dB
Ovikello              80 dB
Puhelimen sointi     80 dB
Vauvan itku     110 dB
Ukkonen     120 dB



Koska elämä voi olla sotkuista

Kevyt käyttää

Voit aina luottaa BEAMiin jokapäiväisessä siivouksessa myös suurempien 
sotkujen voittajana! Huippuluokkaa oleva imuteho ei katoa vuosien varrella. 
BEAMin uusilla HE-moottoreilla on yli kymmenen vuoden testattu käyttöikä. 
Vuosi vuoden jälkeen BEAM Alliance pitää kotisi 100 % puhtaana. 

BEAM Alliancella imurointi on kevyttä kodinhoitoa, ei painonnostoharjoitus 
tai esterata. Kevyt letku ja helpot työkalut sallivat liikkumisen helposti tasolta 
tasolle, kerroksesta toiseen, lattiasta kattoon ilman, että joudut treenaamaan 
raskasta imuria raahaamalla. 

Inno-rasia värivaihtoehdot ovat valkoinen, 
antrasiitti, musta, harmaa ja hopea.

BEAM Alliance -järjestelmä on valmis  
silloin kun sinäkin. Kytke letku seinään ja  
olet valmis! 

Letku painaa vain 3 kg, joten voit siivota 
helposti missä tahansa tiloissa ja liikutella 
huonekaluja ja säätää imutehoa imuroitavan 
pinnan mukaan helposti käsikahvasta.



Luotettava putkisto
Putkiston ja sen osien asennus soveltuu myös  
”tee se itse miehelle”. Liimattava BEAM-putkisto 
voidaan asentaa myös lattiavaluun.

Monet allergialääkärit suosittelevat keskuspölynimurijärjestelmää 
potilailleen parhaana ratkaisuna poistaa sisäilmasta pienimmätkin 
pölyhiukkaset ja näin parantaa sisäilman laatua huomattavasti. Tehokkaalla 
keskuspölynimurilla päivittäinen siivous sujuu helposti ja nopeasti. Kliiniset 
tutkijat ovat todenneet, että keskuspölynimurijärjestelmän käyttö parantaa 
ilman laatua ja vähentää yleisiä allergiaoireita.

Älä aivastele turhaan 



Nenä 47 %

48 %Muut yleiset

61 %Silmät

Yleisten 
allergia-
oireiden 
vähenemis-
prosentit



Helppokäyttöisyyttä 
Huippu-uutuudet nostavat imuroinnin uudelle 
tasolle. Olemme tutkineet asiakkaidemme siivous- ja 
puhdistustapojaja kehittäneet. käytännöllisiä uutuuksia 
heidän tarpeisiinsa perustuen. Kolme toimintoa 
yhdessä suulakkeessa ja kaksisuuntainen tiedonsiirto 
keskusyksikön ja letkun kahvan välillä helpottavat 
imurointia. 

Avaa suutin kokonaan 
käyttääksesi sitä 
tekstiilisuulakkeena. 

Aseta suljettu kapea 
suulake käsikahvaan 
ja käytä sitä 
pölysuulakkeena. Pehmeät 
harjakset puhdistavat 
pinnat naarmuitta.  

Voit säätää imutehoa 
imuroitavan kohteen 
mukaan käsikahvasta.

Sulje tekstiilisuulake 
käyttääksesi sitä kapeana 
suulakkeena.



Ylpeä 
puhtaudesta
Siivotessasi BEAM Alliance 
-keskuspölynimurijärjestelmällä 
tiedät aina, että kotisi on puhdas, 
ja että sisäilma on raikas. 
Perheelläsi on hyvä hengittää.



Pikalukittava 
- Läpinäkyvä 
roskasäiliö
Paina koneen molemmilta puolilta 
roskasäiliön lukitusrengasta ja 
vedä alas tyhjentääksesi säiliö. 
Roskasäiliö on helppo laittaa 
paikoilleen 
vaikka yhdellä 
kädellä, nostat 
vain säiliön 
pohjasta ja 
säiliö lukittuu 
paikoilleen, 
helppoa eikö 
totta? 

HEPA-suodatin
Lisävaruste, mikäli poiston 
tekeminen on vaikeaa tai 
kyseessä on esim. kerrostalo, 
voit voit lisätä BEAM Alliance 
-koneisiin HEPA-suodattimen. 

Älykäs LCD-näyttö
Valaistu näyttö kertoo 
keskuspölynimurin 
toiminnoista mm. roskasäiliön 
tyhjennystarpeen.

Itsepuhdistuva 
suodatin
Erinomainen BEAM 
-itsepuhdistuva suodatin, joka 
on GORE-TEXTM-tekniikkaa, 
suodattaa 98 % 0,3 mikronin 
kokoisista partikkeleista, 
ilman, että sinun tarvitse ostaa 
erillisiä suodatinpusseja. 
BEAM -itsepuhdistuva 
suodatin suojaa tehokasta 
moottoria, pidentää laitteen 
käyttöikää ja säilyttää hyvän 
imun pitkään.

HE-moottori
Tehokas HE-moottori löytyy jokaisesta 
BEAM Alliance -keskusyksiköstä. Moottorit 
tarjoavat parempaa suorituskykyä käyttäen 
30 % vähemmän energiaa kuin perinteinen 
keskuspölynimurijärjestelmä.

Koneimurasia
Avautuu helposti sormenpään 
kosketuksella. BEAM Alliance 
-keskusyksiköissä on 
uutuutena mahdollista käyttää 
kahvakäynnistystä ja tehonsäätöä 
suoraan koneimurasiasta. Käytä 
siivoukseen keskusyksikön 
lähellä. 

Viimeisteltyjä yksityiskohtia



Tutustu koko valikoimaan

Monitoimisuulake 
Käsikahvassa on paikka 
monitoimisuulakkeelle.

BEAM Alliance 
-siivousletkut
Saatavilla 9 ja 12 m letkuja ja 
siivousvälinesarjoja. BEAM 
Alliance -tehonsäätöletku 
on yhteensopiva vain BEAM 
Alliance -keskusyksiköiden 
kanssa.

Alliance -yhdistelmä 
lattiamattosuulake
Voit vaihtaa harjan päälle ja pois 
helposti vain napin painalluksella.

BEAM Alliance 
-siivousvälinesarjat
Alliance -keskusyksikkö kommunikoi 
ergonomisen letkukahvan kanssa ja kertoo 
järjestelmän suorituskyvystä samalla kun 
imuroit. Voit säätää imutehoa helposti.  
Virtanapista voit myös sammuttaa  
tai käynnistää  
keskusyksikön.

Malli: 625SB 675SC 700TC

Tuotteen kuvaus Uusi, tilaa säästävä kompakti 
muotoilu ja hyvä imuteho sekä 
innovatiiviset ominaisuudet pieneen 
ja keskikokoiseen noin 250 m2 
taloon. Integroitu LED-näyttö, 
jossa on tyylikäs 360° valorengas. 
Keskusyksikkö muodostaa 
yhteyden letkun kahvaan ja tarjoaa 
mahdollisuuden säätää imutehoa ja 
saada ilmoitus koneen toiminnasta.

Suunniteltu puhdistamaan 
keskikokoisia ja suuria koteja  
(250 – 400 m2), joissa koneen 
asennustila on rajallinen. Tehokas 
tilaa säästävä malli. Yhdistää 
vahvan suorituskyvyn tyylikkääseen 
Smart Screen -tekniikkaan, tarjoaa 
täydellisen järjestelmän valvontaa 
varten linkittäen sen suoraan letkun 
kahvaan.

BEAM-huippumalli, joka on 
suunniteltu suurille perheille ja 
suuriin koteihin yli 400 m2. Yhdistää 
vahvan suorituskyvyn tyylikkääseen 
Smart Screen -tekniikkaan, tarjoaa 
täydellisen järjestelmän valvontaa 
varten linkittäen sen suoraan letkun 
kahvaan.

Takuu koko keskusyksikölle* 10 v 10 v 10 v

Teho max (w) 660 710 730

Teho norm. (w) 625 675 700

Ilmavirtaus (l/s) 48,7 51,0 52,9

Alipaine (mm) 3280 3490 3610

Älykäs näyttö Älykäs Edistynyt Edistynyt

Äänentaso (ASTM, IEC)** 60 – 68 dB 60 – 68 dB 60 – 68 dB

HEPA-suodatin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Mitat 38/91 cm 38/91 cm 38/108 cm

*Takuu alkaa koneen valmistuspäivästä.
**Riippuen käytetystä imutehosta ja mittauspaikasta.



BEAM Alliance -keskusyksikössä voit 
käyttää myös kahvakäynnisteisiä  
Deluxe-siivousvälinesarjoja.
Sarjoja saatavana 8, 10 ja 12 m versioina.

BEAM-joustoletku sopii 
pikasiivokseen. Joustoletku 
venyy 1,5 m - 6 m.

Roskaluukkuja on saatavana valkoisena  
ja mustana.

BEAM-esierottelijalla voit huoleti 
imuroida tuhkat sekä muut karkeat ja 
kosteatkin rakennuspölyt.
Esierottelijassa mukana rakosuulake, 
pyöräalusta Gore-kangassuodin.

Vroom, nyt on pikasiivous helppoa ja nopeaa ja letkun 
säilytyksestä ei tarvitse huolehtia. Mahtava lisävaruste keittiöön, 
kodinhoitohuoneeseen tai vaikka autotalliin. Vroomissa 7 m 
joustava letku, jatkovarsi ja suulakkeet hankittava erikseen.

Rollme-letkukela pitää siivousletkun järjestyksessä ja 
käyttövalmiina mukavasti ja helposti.
Tilaa jopa 15 m letkulle. Kelan mitat, halkaisija 500 mm, 
syvyys 275 mm.
Rollme toimitetaan ilman letkua.

BEAM Alliance
Keskuspölynimurijärjestelmä

Osuusmyllynkatu 7 H, 33700 Tampere
puh. 03 3140 6800, beam@beamark.fi 

www.beam.fi

leveys 8 cm 
korkeus 40 cm
syvyys 55 cm


