
NOVÝ TREND ÚKLIDU BYTŮ
Zcela zabudovaný systém vysavače
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Vysavač je zcela zabudovaný do stěny nebo 
je integrovaný do soklu kuchyňské skříňky. 
Vysavač je napojený na potrubní rozvod 
např. v podlaze a je automaticky spínán 
robotickým vysavačem ROBO nebo se 
zásuvky skryté hadice HIDE-A-HOSE.

Hadice v bytě nikde nepřekáží, odpadá její neustálé 
přenášení. Zabudování až 18 m hadice do stěny dovoluje 
vyřešit vysávání celého bytu jen jednou hadicí. Pro 
vysávání vytáhnete vždy jen potřebnou délku hadice.

Umožňuje bezkontaktní vyprazdňování 
nádoby. Robotický vysavač je napojen na 
potrubní rozvod vysavače. Při návratu ROBO 
na základnu se aktivuje centrální vysavač, který 
automaticky vyprázdní prachovou nádobu 
a vyčistí rotační lištu robotického vysavače 
ROBO.

DOKONALÉ SPOJENÍ PRO MODERNÍ ÚKLID:

Aktivátor robota

Dokovací a 
nabíjecí stanice

Samočistící 
základna

Kryt 
připojení 
vysavače

Zásuvka 
centrálního 
vysavače

Sací hrdlo s 
kontakty

1. ZABUDOVANÝ VYSAVAČ

2. ZABUDOVANÁ HADICE   
    HIDE-A-HOSE

3. ROBOTICKÝ VYSAVAČ ROBO
HLAVNÍ VÝHODY:

• účinné automatické vyprazdňování

• mop pro automatické vytírání

• zmenšené rozměry (podjezdná výška je 8 cm)

• ovládání pomocí aplikace

APLIKACE ROBO

FUNKCE VYTÍRÁNÍ

PODJEZDOVÁ VÝŠKA 80 MM

• upravit množství vody uvolněné  
 během mytí

• povolit nebo zakázat funkci  
 automatického samočištění

• vyhledat ROBO, pokud se   
 nevrátí do nabíjecí stanice

• zvolit režim čištění

• zahájit nebo dokončit čištění,  
 i když jste mimo domov   

• zobrazit historii čistících   
 cyklů 

• nastavit plán čištění  

• upravit sací výkon

Prostřednictvím aplikace můžete:

Hadice je vtažena podtlakem do 
potrubí vysavače se speciálními 

oblouky

Konec
hadice

HLAVNÍ VÝHODY:

•  žádné přenášení hadice, žádný věšák hadice

•  aretace hadice na potřebnou délku

•  elegantní zásuvky pro hadici ve zdi

HLAVNÍ VÝHODY:

• nenápadnost

• super tichý provoz

• snadná a rychlá údržba

• univerzální připojení

• možné umístění na  

 lodžii nebo terase

ZÁSUVKA 
SKRYTÉ HADICE



VYSAVAČE INVISIVAC

TECHNICKÉ PARAMETRY

Série FH Série QB Série GV

F 660 H 660 200 300 GV-450

Napětí (V) 220 220 230 230 230

Příkon (W) 1600 1600 1600 1600 1700

Sací výkon (Airwatt) 660 660 653 653 450

Vzduchový výkon (lit/s) - - 54,17 54,17 47,22

Objem sáčku (l) 7,5 7,5 13 13 4

Umístění na stěnu ve zdi ve zdi na stěnu v soklu

Rozměry (v x š x h) (mm) 494x267x194 494x267x194 832x545x261 832x545x261 125x370x388

Krytí IP 20 20 55 45 20

Výhradní dovozce pro ČR a SR :

BEAM ČR S.R.O.

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy

Tel.: 241 400 799, Fax: 244 471 296

E-mail: beam@beam.cz

www.beam.cz

Infolinka : 244 471 297

Částečné zapuštění do stěny, 
malé rozměry, pro instalaci 

např. do komory nebo technické 
místnosti.

Extrémně nízká hlučnost 56 
dB. Vysavače s IP 55 umožňují 
instalaci i na lodžii nebo terase. 
Lze dodat včetně izolovaného 

boxu.

Nízká výška vysavače 
předurčuje instalaci do soklu 

kuchyňské skříňky.

SÉRIE FH SÉRIE QB SÉRIE GV


