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4      |     Onze missie

De sleutel tot een schone en leefbare woon-/werkomgeving
   
Iedereen krijgt de kans zijn of haar leefomgeving in te richten met alle nodige voorzieningen om het
leven praktisch en aangenaam te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos en de vraag naar kwaliteit
staat vaak centraal. In een goed huis kan een mens zich vertrouwd voelen en tot rust komen. De
bewoner van het huis leeft op, stelt zich open in een omgeving die van schoonheid getuigt. Zijn
menselijke mogelijkheden nemen toe, naarmate alle woonaspecten bijdragen aan de leefbaarheid.
Voor zo'n omgeving zetten we bij BEAM Electrolux ons talent in.

Dankzij onze expertise en ervaring kunnen wij in elk project een oplossing bieden om de leef of
werkomgeving te bevorderen. Dat doen wij samen met u. 

Met het centrale stofzuigsysteem reikt BEAM Electrolux de sleutel toe tot een schone
leefomgeving waar het beter wonen en/of werken is.
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Een bijdrage aan een gezond thuis
   
Dagelijks worden we bloot gesteld aan allerlei elementen die een negatief effect kunnen
hebben op onze gezondheid. In je eigen huis wil je je over deze zaken geen zorgen hoeven
maken. BEAM Electrolux levert met het centrale stofzuigsysteem een gezonde bijdrage
aan de leefbaarheid van jouw omgeving. 

Niet alleen draagt het centrale stofzuigsysteem van BEAM Electrolux bij aan een
100% schoon binnenklimaat, ook biedt het systeem de volgende voordelen...

Comfort

Geluidsarm

Zuigkracht

Onderhoudsvrij

Laag verbruik

U sleept niet langer de zware en onhandige stofzuiger met u mee waarmee tegen
meubels en deurstijlen gebotst wordt. In plaats daarvan is er een lichtgewicht en
flexibele stofzuigslang die jaren mee gaat, net als de rest van het stofzuigsysteem. 

De krachtige stofzuigunit kan doorgaans buiten de leefomgeving geplaatst worden zoals
de garage, kelder of zolder. De combinatie van de laatste geluiddempende technologie
en zuigkracht maakt dat geruisloos stofzuigen de standaard wordt, ook voor uw buren.

Door gebruik te maken van zeer krachtige motoren, die u vanwege de grootte niet terug
vindt in traditionele stofzuigers, bent u verzekerd van de nodige zuigkracht om grondig
te kunnen stofzuigen. Voor elke situatie is er een stofzuigunit die voldoet aan uw eisen. 

Een fijne bijkomstigheid is het gebruik van de stofzuigunits zonder stofzuigerzakken. Met
behulp van een gepatenteerd zelfreinigend filter met GORE-TEX® garanderen we een
onderhoudsvrij gebruik en behoud van zuigkracht na jaren van intensief gebruik.

Vergeleken met de gemiddelde standaard stofzuiger leveren de centrale stofzuigunits van
Electrolux met minder vermogen, méér zuigkracht. Zo heeft een van de instap toestellen
een vermogen van 1600 Watt en is het apparaat geschikt voor een leidingsysteem van
30 meter!
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Laat allergenen buiten met optimale reiniging, altijd en overal
   
Stofzuigen hoort erbij, er is geen ontkomen aan. Kies daarom voor de meest comfortabele en
hygiënische oplossing in de vorm van het BEAM Electrolux centrale stofzuigsysteem. Centraal
stofzuigen is namelijk totaal anders dan u gewend bent. Het is eenvoudiger, toegankelijker en u
bent verlost van geurtjes en rond dwarrelend �jnstof, die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

Hoe werkt het?  -  De krachtige motor plaatst u in de
garage, kelder of zelfs op zolder. Vanaf dit punt lopen
er buizen via de kruipruimte, het verlaagd plafond of in
de betonvloer naar strategisch gekozen punten. Aan
deze punten (gemiddeld woonhuis heeft er 2 tot 6) kunt
u vervolgens een lichtgewicht stofzuigslang verbinden
die doorgaans een lengte van 9 of 10 meter heeft.
Het stofzuigen kan nu beginnen! Het opgezogen
stof en vuil wordt door het buizensysteem
afgevoerd en eindigt in de opvangbak onder de
motor. De ge�lterde lucht wordt vervolgens naar
buiten afgevoerd, of binnenshuis wanneer u kiest
voor ons unieke HEPA uitblaas�lter. Dit betekent
eeneinde aan rond dwarrelend �jnstof en nare geurtjes!
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Sinds 1957
   
Nog regelmatig wordt gedacht dat het centrale stofzuigsysteem een ontwikkeling is van de
laatste jaren, maar niets is minder waar. Het door Electrolux in 1989 overgenomen bedrijf
BEAM Industries houdt zich sinds 1957 bezig met de productie van zakloze centrale
stofzuigsystemen. Dit van origine Amerikaans bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot de
grootste producent van centrale stofzuigers in de USA en Canada. 

Inmiddels zijn de oerdegelijke producten van BEAM Electrolux wereldwijd verkrijgbaar in
meer dan 52 landen en hebben we zeer bijzondere mijlpalen weten te bereiken.

1957
Oprichting BEAM Industries

Webster City, USA

1970s
Distributieovereenkomst

Canada

1988
Verhuizing oorspronkelijke
550m2 fabriek naar een

5.100m2 faciliteit

1989
Bedrijfsovername door
Electrolux AB waarna

de wereldwijde voetafdruk
werdt uitgebreid

1998
Introductie BEAM centraal

stofzuigsysteem in
Nederland en België

1999
Miljoenste stofzuiger

rolt van de band

2010
Verhuizing naar state-of-the-

art productiefaciliteit in
Juarez, Mexico

Heden
Totale productie beslaat

inmiddels over
4.5 miljoen centrale

stofzuigers
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Nieuw en bestaande bouw, huishoudelijk of professioneel gebruik
   
Iedereen kan een centraal stofzuigsysteem van BEAM Electrolux gebruiken. U hoeft geen
luxe woning te bezitten om van de voordelen van het centrale stofzuigsysteem te pro�teren.
Veel van de Nederlandse en Belgische woningen bieden direct mogelijkheden voor de
installatie van het stofzuigsysteem. 

Niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook bestaande panden zijn in veruit de meeste
gevallen geen enkel probleem. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden en
oplossingen voor uw situatie en ontvang binnen 48 uur een op maat gemaakte offerte.

Voor waar?

Appartementen

Woonhuizen

Hotels & Restaurants

Kantoor & Productie

Car cleaning
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Individuele planning
   
Dankzij jarenlange ervaring garandeert BEAM Electrolux een professioneel
advies en bouwbegeleiding voor de installatie van het centrale stofzuigsysteem
waarbij rekening wordt gehouden met de overige technische installaties in
het pand.

Elk project wordt afzonderlijk bekeken waarbij in overleg met de klant een
gedetailleerd leidingplan kan worden opgesteld.

De stofzuigleidingen kunnen overal worden aangelegd. Of het nu gaat om
betonvloeren, systeemwanden, verlaagde plafonds of leidingschachten,
doordat er voor het leidingsysteem gebruik wordt gemaakt van slagvaste
PVC buizen is er een hoge verwerkbaarheid.

Ontvang uw aanbieding
binnen 48 uur!


