
Za vedno rešen 

problem s sesanjem
Centralni sesalni sistemi Omega



Do ideje, da smo med prvimi pri nas ponudili centralni sesalni sistem smo prišli iz čisto praktičnega razloga: kot prodajalec globinskih sesalnikov 

za gospodinjstvo smo ugotovili, da si gospodinje želijo čim lažji sesalnik s perfektno filtracijo in odličnimi sesalnimi lastnostmi, ki pa naj bo čim 

tišji. Lastnosti, katere bi naj imel takšen sesalnik, pa se med seboj izključujejo: majhni in lažji sesalniki imajo manjše - manj zmogljive motorje in 

manjše - manj učinkovite filtre. Polnjenje vrečke pomeni zmanjšanje učinkovitosti sesalnika, poznano pa je, da se tudi pri sesalnikih z vodnimi filtri 

mikro delci vračajo v zrak, sami sesalniki pa so veliki, težki in nepraktični za vzdrževanje.

Centralni sesalni sistem BEAM ELECTROLUX ima vse lastnosti, ki jih sodobna gospodinja pričakuje od sesalnika:

Popolna čistoča ambijenta

Pri klasičnih sesalnikih - tudi tistih z najboljšo filtracijo in vodnim filtrom se mikro prah izpiha nazaj v prostor, kjer nekaj časa lebdi, nato pa se 

vsede na pohištvo in tla. Pri centralnem sesalnem sistemu se filtriran zrak izpiha iz objekta, tako je učinek čiščenja 100%, v stanovanju ni mikro 

prahu, ne zaudarja po sesalniku in prahu in istočasno se stanovanje prezrači.

Centralni sesalni sistem je tako primeren tudi tam, kjer bivajo alergiki in astmatiki.

Sesanje brez hrupa

Pri  centralnem sesalnem sistemu je sesalna enota nameščena v pomožnem prostoru (garaža, klet...). Tako pri sesanju v prostoru ni nadležnega 

hrupa motorja in je možno sesanje kadarkoli, tudi, ko kateri od družinskih članov spi.

Priročno in enostavno

Za sesanje potrebujete le lahko sesalno cev - odpade prenašanje težkega sesalnika, vlačenje električnega kabla itd. Zamislite si, kako enostavno je 

sesanje stopnišč, prostorov, polnih pohištva, sesanje avtomobila... Cev preprosto vtaknete v posebno vtičnico in pričnete s sesanjem, brez hrupa, 

brez prenašanja in vlečenja težkega sesalnika, kabla  in po sesanju ostane prostor čist in prezračen, brez smradu po prahu in brez izpihanih mikro 

delcev prahu v zraku.

Ekonomično

Investicija v  centralni sesalni sistem se vsekakor izplača, saj je sesanje z njim cenejše ( ni potrebno kupovanje vrečk),  v času pričakovane dobe 

uporabe sesalne enote pa bi morali zamenjati več novih klasičnih sesalnikov, s čimer se investicija že v nekaj letih amortizira. Ob vseh prednostih, 

ki jih nudi centralni sesalni sistem  pa je pomembna še ta, da se zmanjša potreben čas za čiščenje za 30%.

Učinkovitejše čiščenje za zmeraj

S sesalnikom Serenity 3.0 Platinum, ki je do 5 krat močnejši od klasičnih sesalnikov, boste očistili dom, kot nikdar doslej. Tudi 

po večletni uporabi bo sesalnik vedno  deloval s polno močjo zahvaljujoč novi seriji motorjev, novi izvedbi turbine, patenti-

ranemu samočistilnemu filtru, ciklonskemu izločevalcu...

Zahvaljujoč ciklonskemu izločevalcu izloči filter do 98% delcev velikost do 0,3 mikrona.

Sistem Beam by Electrolux potrebuje malo vzdrževanja. Samočistilnega filtra  GORE TEX ni potrebno čistiti, niti zamenjevati. 

Izvedba filtracije zagotavlja enak sesalni učinek tudi pri polnem rezervoarju. 



Stil in inovativnost: Serija PLATINUM ELECTROLUX BEAM INOVATIVNOST

1.  Instalacija css
2.  Vtičnica

3.  Sesalna enota z vtičnico                                        
4.  Šoba kuhinjska

5.  Sesalni pribor
6.  Izpuh

Sesalni pribor Aspira   ima edini vklop  in 

izklop ter brezstopenjsko regulacijo moči 

sesalnika na ročaju, odlikujejo ga ergo-

nomičen, lahek soft - grip ročaj, premium 

sesalni priključki z možnostjo osvetlitve 

sesane površine in ergonomična tele-

skopska alu-plast sesalna cev. Sesanje ni 

bilo nikdar do sedaj lažje.

V serijo Platinum so vgrajeni  motorji 
nove generacije  by-pass izvedbe  z elek-

tronsko temperaturno zaščito in soft start 

sistemom. Za dolgo življensko dobo.

LCD display, preko katerega imate 
nadzor nad delovanjem sesalne enote 

signalizira polnost rezervoarja, napake 

na motorju in potrebo po servisnem po-

segu, prikazuje stanje podtlaka, delovno 

temperaturo in obratovalni čas
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Inštitut UC-Davis je z klinično študijo 

ugotovil, da Beam by Electrolux sesalniki 

zmanjšajo alergijske simptome

Nasalno 47% Nenasalno 48% Oči  61% V spanju 44%

Preko 20% evropejcev je podvrženo alergijam in astmi zaradi 

alergenov, katerim so izpostavljeni v zaprtih prostorih.

Ljudje preživimo 90% svojega časa v zaprtih prostorih

Sistem Beam By Electrolux zmanjša glavne alergijske simptome 

do 61%  

www.omegadoo.si

Air Watt 

visoko učinkoviti by 

pass motorji

Soft start 

varčen zagon 

turbine

Atlis 

patentiran sistem 

montaže

Cleanstream 

edini filtrirni 

sistem s klinično 

preizkušenim učin-

kom zmanjšanja 

alergenov

Goretex

trajni samočistilni 

filter

Anti vibration 

sistem pritrditve

Alphasan 

rezervoar z antimi-

krobno prevleko 

proti razvoju 

bakterij

PASS PARTU

DVA V ENEM: prvi 

izločevalec za pepel in 

tudi tekočine.



Z uporabo sesalnika Green by ELECTROLUX boste 

poskrbeli za zdravo bivanje  družine v vašem domu in 

za zdravo okolje za naslednje generacije

Recikliranje

75% sesalne enote in embalaže je 

izdelane iz recikliranih materialov. 

77% sesalnika je možno reciklirati. 

Pri proizvodnji je uporabljen carbon 

neutral polimer INGEO -  (vsebuje 

naravno obnovljive vire: sojo in koruzo)

Serenity 3.0 PLATINUM GREEN MUNDO SISTEM AIR

Model SC335 SC355 SC385 SC385 LCD SC395 SC395 LCD SC3500 1500 BM 285 AERYS

Velikost (cm) 89 x 28 106.5 x 28 106.5x 28 106.5x 28 106.5 x 35.5 106.5 x 35.5 112 x 35.5 103,5X46,5X37 89x28 60x32

Airwatt 590 630 670 670 582 582 868 560 605 590

Število vtičnic/max. Površina čiščenja  (m2) 10/400 10/600 12/1000 12/1000 10/900 10/900 20/1200 8/300 8/300 6/300

Velikost motorja 5.7 5.7 5.7 5.7 7.2 7.2 5.7 (2x) 5,3 5,7 5,2

Podtlak ( mm/H2O) 2962 3201 3352 3352 3226 3226 3482 2800 2920 2730

Pretok zraka (l/s) 58.19 61.74 64.65 64.65 56.6 56.6 99.1 57 56 51

Najdaljši cevni vod (m) 70 80 100 100 100 100 140 60 60 70

Nivo hrupa (dB/A) 62 62 62 62 63 63 66 <66 63 <70

Volumen rezervoarja(lit.) 15 15 15 15 25 25 25 23 15 18

Izbira strani priklopa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne Ja Ne

Vtičnica na enoti Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne Ne Ne

Samočistilni filter Gore® Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne

Alphasan - antimikrobni rezervoar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne

Antivibracijski montažni sistem Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne

Motorni filter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ne Ne
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