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Pölylle kyytiä

Keskuspölynimuri
– terveydeksi!

Sisäilman huono laatu on tutkimusten mukaan yksi mer-

Kotimainen Allaway panostaa laatuun

kittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. Vietämme

Allaway on varma ja kestävä valinta, jota voit päivittää ja
täydentää erilaisilla siivoustarvikkeilla ja lisävarusteilla.
Kotimainen Allaway on myös ainoa keskuspölynimurivalmistaja, jolla on oma integroitu kokonaisjärjestelmä
sisältäen keskusyksikön, putkiston ja siivousvälineet.
Yhtiön oma tuotekehitys näkyy pienissäkin yksityiskohdissa. Tämän ansiosta järjestelmän osat sopivat saumattomasti yhteen ja takaavat varman ja pitkäaikaisen
toiminnan.

ajastamme yli 90 % sisätiloissa, joten ei ole yhdentekevää,
millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Meidän mielestämme on parasta, kun poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi suosittelemme sinullekin keskuspölynimuria.

Keskuspölynimuria on helppo käsitellä: notkea letku
kulkee kevyesti huoneesta toiseen, eikä sähköjohdosta
tai perässä kulkevasta imurista ole riesaa. Pölyt ja roskat
kulkeutuvat putkistoa pitkin muualla sijaitsevaan keskusyksikköön ja poistoilma ohjataan ulos. Näin huoneilma
tuoksuu puhtaan raikkaalle.
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Allawayn tuotteet ja palvelut noudattavat Lloydsin sertifioimaa ISO 9001:2008 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Huolellinen laatupolitiikka merkitsee asiakkaillemme korkeatasoisia ja pitkäikäisiä tuotteita sekä
tinkimätöntä ja ammattitaitoista palvelua.

Kohti vihreämpää kotia.
Allawaylla ympäristöasiat ovat tärkeitä. Kehitämme
tuotteitamme määrätietoisesti ympäristöystävällisempään suuntaan. Allawayn tuotesarjoista löytyvät
ekologiset vaihtoehdot kodin siivoukseen.
Tuotantomme kaikissa vaiheissa otamme huomioon myös
ympäristön hyvinvoinnin. Meille on tärkeää, mitä jätämme jälkeemme. Siksi oleellinen osa laatuajatteluamme on käyttää
materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman
vähän. Tuotteissa käyttämämme osat on merkitty niin, että ne
voidaan vuosikymmenienkin jälkeen tunnistaa uusiokäyttöä
varten.

Tuotannossa syntyvä jäte on minimoitu ja 95% siitä menee kierrätykseen. Allawayn keskusyksiköihin on tullut
ekologisemmat, enemmän tehoa vähemmällä energialla tuottavat
mallit. Nämä on merkitty vihreällä lehdellä. Tutustu seuraavalla aukeamalla.

Allaway – terveellisempään ja
viihtyisämpään siivoukseen
•
•
•
•
•
•

Allergiaystävällinen
Hiljainen
Kevyt ja helppo käsitellä
Tehokas ja hygieeninen
Pitkäikäinen, käytössä edullinen
Nostaa kiinteistön arvoa
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Hyvää imuria on
miellyttävä käyttää.
Mikäpä on imuroidessa mielimusiikkia kuunnellen tai ystävän kanssa puhelimessa kuulumisia vaihtaen. Allawaykeskuspölynimurin käyntiäänenä kuuluu vain suulakkeessa kiitävän ilman suhina. Keskusyksikön moottorin ääni jää
kuulon kantamattomiin laitteen sijoitustilaan. Allawayltä
löytyy keskusyksiköitä erilaisiin asennuspaikkoihin, niin
lämpimiin varastoihin, teknisiin tiloihin, siivouskomeroihin
kuin kylpyhuoneisiin.
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Allawayn uuden pienikokoisen Duon voi sijoittaa sisätiloissa
lähes mihin tahansa. Se sopiikin erityisesti kerros- ja rivitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhaltaa poistoilmaa ulos.
Järjestelmään saadaan paras mahdollinen imuteho, kun
keskusyksikön malli ja teho valitaan sijoituspaikan, kodin
pinta-alan ja pölyputkiston pituuden perusteella.

Allawayn tuotteet ovat kotimaisia ja
ne valmistetaan Jyväskylän tehtaalla.

Laadukkaat

Teräskuoriset keskusyksiköt
Allawayn täysin teräksiset ja saumattomat
kuorirakenteet takaavat C- ja A-sarjalle
resonoimattoman käyntiäänen, lujan rakenteen sekä pitkän käyttöiän.

Kätevä seinäteline helpottaa huoltoa
Keskusyksikkö on helppo sijoittaa eri tiloihin tukevalla kiinnitystelineellä, joka sopii kaikkiin seinärakenteisiin. Kiinnitystelineestä roskasäiliön tyhjentäminen käy näppärästi. Kun avaat pikalukituksen,
säiliö jää turvallisesti riippumaan lukitsimiin, mistä
se on helppo kantaa tyhjennettäväksi.

Pölypussi-asennussarja
Kaikkiin Allaway-keskusyksiköihin saa lisävarusteena pölypussiasennusarjan. Duossa pölypussi
on vakiona. Sen ansiosta säiliön tyhjennys hoituu
äärimmäisen kätevästi ja hygieenisesti.

Allaway LCD-näytöt

Enemmän tietoa.
Allaway on kehittänyt helppolukuisen ja -käyttöisen LCD-näytön, joka tekee imuroinnista entistäkin vaivattomampaa. Keskusyksikköön integroitu näyttö antaa käyttäjälle laskennallista tietoa esimerkiksi roska-astian
tyhjennystarpeesta, suodattimen kunnosta, keskusyksikön määräaikaishuollon lähestymisestä ja imurointiin käytetystä ajasta. Näyttöä on helppo säätää ja asettaa laskennan perusteeksi oman imurointitarpeen tiedot.
Allaway C 40- ja A 40- malleista on saatavissa näytölliset mallit.

Näytön avulla saat hyödyllistä tietoa mm.
•

imurointiin käytetty aika

•

pölypussin/roska-astian täyttymisen seuranta

•

aika roska-astian/pölypussin tyhjennyksestä

•

roska-astian/pölypussin huoltovälin valinta

•

suodattimen kunnon ilmaisin

•

keskusyksikön lämpötila

•

määräaikaishuolloin ilmaisin
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Allaway C-sarja

Hiljainen ja kestävä.

C 30

C 30-keskusyksikkö on tarkoitettu
keskisuuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 35 m.
Pienikokoinen, mutta tehokas perusmalli C-sarjan mallistossa.

C 40 LCD

C 40 LCD-keskusyksikkö on tarkoitettu
keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä
kauimmaiselle imurasialle on max 45
m. Edistyksellisen tekniikan ansiosta
laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energialla. LCD-näyttö helpottaa
keskusyksikön huoltoa ja sitä voi itse
säätää omien imurointitottumusten
mukaisesti. LCD-näyttö vakiona tässä
mallissa. Moottoria säästävä soft start
-käynnistys.

5
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Allawayn keskuspölynimureilla on
kahdentoista (12) kuukauden takuu.
Keskusyksiköiden moottoreiden
takuu on viisi (5) vuotta.

ALLAWAY C-sarja
Hiljaisen käyntiäänensä ja turvallisen, roiskevesitiiviin (C 30, C 40) rakenteensa ansiosta Allawayn C-sarjan keskusyksikkö voidaan asentaa
jopa siivouskomeroon tai kosteisiin
tiloihin.

C 40

C 40-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa
pölyputkiston pituus keskusyksiköltä
kauimmaiselle imurasialle on max 45
m. Ekologinen vaihtoehto; edistyksellisen tekniikan ansiosta laite tuottaa
enemmän tehoa vähemmällä energiankulutuksella. Tällaisen laitteen tunnistaa vihreästä lehdestä.

C 40 Sonis

C 40 Sonis-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin,
joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle
on max 45 m. Kuunteluantureilla varustettu C 40 Sonis toimii äänikäynnistyksellä: kun alat imuroida, anturit
reagoivat putkistossa tapahtuviin äänen- ja ilmanpainetasojen muutoksiin.
Edistyksellisen tekniikan ansiosta laite
tuottaa enemmän tehoa vähemmällä
energiankulutuksella.

Allawayn keskusyksiköistä löytyy ekologisemmat, enemmän tehoa vähemmällä energialla tuottavat laitteet. Tällaisen laitteen
tunnistat vihreästä lehdestä.

ALLAWAY A-SARJA
A-sarjan keskusyksiköt asennetaan
lämpimään tekniseen tilaan, varastoon tai muuhun aputilaan. Vahva ja
kestävä moottori on A-sarjan keskusyksiköiden pitkän iän salaisuus.
Iso roskasäiliö ja roiskevesitiivis (A 30,
A 40, A 60) rakenne lisäävät käyttövarmuutta. Keskusyksikössä oleva
sykloonikartio ohjaa roskat tehokkaasti isoon (20 L) roskasäiliöön.

A 30

A 30-keskusyksikkö on tarkoitettu
keskisuuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 35 m.
Tehokas perusmalli A-sarjan mallistossa.

A 40 LCD

A 40 LCD-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin,
joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on
max 45 m. Edistyksellisen tekniikan
ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa
vähemmällä energialla. LCD-näyttö
helpottaa keskusyksikön huoltoa ja
sitä voi itse säätää omien imurointitottumusten mukaisesti. LCD-näyttö vakiona tässä mallissa. Moottoria säästävä soft start -käynnistys.

Allaway A-sarja

Tehokas ja tilava.

A 40

A 40 on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston
pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle
imurasialle on max 45 m. Ekologinen
vaihtoehto; edistyksellisen tekniikan
ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa
vähemmällä energiankulutuksella.

A 60

A 60 on erittäin tehokas keskusyksikkö suuriin asuntoihin tai esim. pieniin
hotelleihin, joissa pölyputkiston pituus
keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 60 m. Moottoria säästävä soft start -käynnistys.

Allawayn tuotteet ovat kotimaisia ja
ne valmistetaan Jyväskylän tehtaalla.
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Allaway Duo

Kätevä ja tyylikäs.
Duo on pienikokoinen, vapaasti sisätiloihin sijoitettava
keskuspölynimuri kerrostaloon, rivitaloon tai vapaa-ajan
asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin tahansa,
koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse (pystytai vaaka-asento).
Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta
puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan
hepa-suodatin, jolloin poistoilma suodattuu laitteen
asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva
ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä
muualle asuttaviin tiloihin kuten perinteinen
imuri, vaan poistoilma jää laitteen
sijoitustilaan. Duossa on vakiona
mikrokuitupölypussi.
Duoa
saat
mustana ja valkoisena.
Katso Duo
Asennussarja
(ks. sivu 15)

Duon voi kiinnittää seinään tai laittaa sellaisenaan esimerkiksi komeron hyllylle tai muulle
tasolle. Imurasian voi esim. komeroasennuksessa asentaa seinän ulkopuolelle. Tällöin
ovea ei tarvitse pitää imuroitaessa auki.

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi

Duo on E-sertifioitu UN-ECE R10 *)
-direktiivin mukaisesti.

Duo voidaan asentaa vaivattomasti, rakenteisiin
koskematta kerros- ja rivitalohuoneistoihin

Pienen kokonsa ansiosta Duo
keskuspölynimuri soveltuu myös
matkailuautoihin ja -vaunuihin.

Hiljainen ja pienikokoinen Duo on ihanteellinen
lisävaruste veneissä.
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Roskasäiliö tyhjennetään avaamalla kansi
ja vaihtamalla vakiovarusteena oleva mikrokuitupölypussi uuteen.
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Allawayn keskuspölynimureilla
on kahdentoista (12) kuukauden
takuu. Keskusyksiköiden moottoreiden takuu on viisi (5) vuotta.

Imurasian voi kiinnittää suoraan Duoon.

Edustava Duo on helppo sijoittaa pienempiinkin
kerrostaloasuintiloihin.

Allawayn keskusyksiköistä löytyy ekologisemmat, enemmän tehoa vähemmällä energialla tuottavat laitteet.

Allaway DV

Taloudellinen ja kätevä.
DV 30 on vähän energiaa kuluttava,
tehokas ja edullinen keskuspölynimuri. Sen yläosa ja roskasäiliö ovat
muovia ja keskiosa terästä.
DV 30 asennetaan puolilämpimään
tai lämpimään tekniseen tilaan, varastoon tai muuhun aputilaan.
DV 30:een voidaan asentaa pölypussiasennussarja, jolloin roskasäiliö on
entistä hygieenisempi tyhjentää.

Allaway-keskuspölynimurit - tekniset tiedot
C 40

C 30		
A 30
C 40 LCD
KESKUSYKSIKÖT
				
C 40 Sonis

) Imuputken pit. max m

1

Käyttöjännite min-max V~50 Hz
2
) Sähköteho max W
2
) Alipaine max kPa
2
) Ilmateho max W
3
) Ääniteho Lp dB(A) +– 2 dB
Roskasäiliö litraa (netto)
Leveys mm
Korkeus mm
Asennustilantarve, min (lev x kork x syv) mm
Paino kg

A 40
A 40 LCD

A 60

DV 30

DUO

35

45

35

45

60

30

30

207-244
1800
30
610
57

207-244
1700
32
670
57

207-244
1800
30
610
58

207-244
1700
32
670
58

207-244
2200
35
780
64

207-244
1300
30
480
60

207-244
1400
29
550
58

13
350
595
450x700x450
8

13
350
595
450x700x450
8

20
340
730
600x900x450
8

20
340
730
600x900x450
8

20
340
730
600x900x450
8

14
340
630
600x800x450
6

10
440
300
4
) 460x460x300
5,5

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

Ylilämpösuoja
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
Ylivirtasuoja
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
Takaiskuventtiili
kyllä
kyllä
Virtausvahti		
Roiskevesitiivis IPx4
kyllä
kyllä (C 40)
kyllä
kyllä (A 40)
kyllä
Sisältää siivousvälineet						

) keskusyksikön ja siitä kauimpana sijaitsevan imurasian etäisyys toisistaan putkilinjaa
pitkin mitattuna
2
) mitattuna turbiinilta
3
) mitattu IEC 60704 standardin mukaan
4
) pohja seinää vasten asennettuna
Allawayn keskusyksiköt kytketään pistorasioihin, jotka on suojattu 10 A (tulppa) tai
16 A automaattisulakkeella
1

Allaway-keskuspölynimurijärjestelmiä on asennettu
jo yli 250.000 suomalaiseen talouteen sekä erikoisprojekteina esimerkiksi suuriin hotelleihin ja laivoihin, joissa siivoamisen helppoutta ja nopeutta on pidetty ensisijaisen tärkeänä.

Allawayn keskusyksiköistä löytyy
ekologisemmat, enemmän tehoa
vähemmällä energialla tuottavat
laitteet.

Allaway-tuotteiden korkeaa laatua arvostetaan myös ulkomailla. Merkittävä osa keskuspölynimureista meneekin vientiin eri puolille Eurooppaa.
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Putkisto
Jos lelu karkaa imurin suulakkeesta sisään, ei hätää. Imurasian yhteydessä olevat patentoidut siepparit pysäyttävät putkistoa tukkivien esineiden matkan heti alkuunsa. Myös koko putkiston jyrkin kulma
on välittömästi imurasian takana: esine, joka läpäisee siepparin ja ensimmäisen kulman, läpäisee
muutkin putkiston kulmat.
Kaikki putkiston kulmat on pyöristettyjä, joten jyrkkiä
ja tukoksille alttiita kulmia ei ole. Kulmakappaleet
on oikein mitoitettu ja vahvistettu. Putkien sisäpinnat ovat kestävät ja sileät. Putken halkaisija on optimaalinen, liitokset ovat tiiviit ja kartiomaiset. Näiden
ansiosta putkistolla on erinomainen pölyn ja roskien
kuljetuskyky ja siksi Allaway-putkisto on virtausominaisuuksiltaan markkinoiden paras.

Patentoidut siepparit estävät suurempien esineiden pääsyn putkistoon. Imuletkuholkki lukittuu kevyesti ja pysyy
tukevasti paikoillaan.

Metalliset Optima kansiasennelmat. Värivaihtoehtoja on neljä:
valkoinen, antrasiitti musta, harjattu hopea ja satiini. Metallirasiat on saatavana lukottomina ja lukollisina versiona. Metalliset
Optima kansiasennelmat soveltuvat käytettäväksi Optima-pohjarasian kanssa.

Optima-imurasian ajattoman värisistä kansimalleista löydät
kotiisi sopivan vaihtoehdon. Muoviset Optima kansiasennelmat saatavina väreissä valkoinen, musta, hopea, graffiitti ja
antiikkimessinki.

kaikki mallit, värit ja tuotenumerot:
Optima muovi kansiasennelma valkoinen 80177
Optima muovi kansiasennelma musta 80179
Optima muovi kansiasennelma hopea 80180
Optima muovi kansiasennelma graffiitti 80181
Optima muovi kansiasennelma antiikkimessinki 80182
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Optima metalli kansiasennelma, lukoton valkoinen 80230
Optima metalli kansiasennelma, lukoton harjattu hopea 80231
Optima metalli kansiasennelma, lukoton antrasiitti musta 80232
Optima metalli kansiasennelma, lukoton satiini 80233

Optima metalli kansiasennelma, lukollinen valkoinen 80234
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen satiini 80235
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen harjattu hopea 80236
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen antrasiitti musta 80237
Avain ei sisälly lukollisiin kansiasennelmiin.
Avain 80290

Keskuspölynimurin putkisto
on näkymättömissä talon
rakenteiden sisällä.

Vaivaton asennus

Putkilla on erinomaiset virtausominaisuudet – mm. sisäpinnat ovat
erittäin sileät ja vahvistetut
kulmakappaleet ovat optimaalisesti
oikein mitoitettu ja muotoiltu.

Allaway-putkisto on he lppo asentaa uuteen ja valmiiseen
taloon. Liimoja tai erikoistyökaluja ei tarvita, osat vain painetaan yhteen. Putkisto voidaan asentaa eri-ikäisiin ja -tyyppisiin taloihin esimerkiksi yläpohjaa, komeroita ja portaikkorakenteita hyväksikäyttäen. Järjestelmän laajentaminen
myöhemmin on yhtä vaivatonta.
Kaikille sarjoille löytyy valmiiksi mietityt putkipaketit. Esimerkkejä erilaisista asennusratkaisuista löydät Allawayn jälkiasennusoppaasta ja asennusohjeesta (www.allaway.com).

Virtausominaisuuksiltaan erinomainen 44 mm:n Allawayn putkisto takaa pölyn kuljettamiseen
tarvittavan nopeuden 20 m/s.

PUTKIPAKETIT
SISÄLTÖ

C-sarja	A-sarja,
DUO, DV 30
PPC-44

kpl

PPK-44

kpl

LISÄ,
DUO

PPL-44

kpl

Muovi imurasia-asennelma
Optima (valkoinen) 80177
2
2
1
Pölyputki Ø44 mm, 0,6 m			
3
Pölyputki Ø44 mm, 1,2 m
15
15
4
Kulma 90°
5
5
2
Kulma 45°
4
4
2
Haara 45°
1
1
1
Seinäteline
1
Ulospuhallusventtiili
1
1
Metallipanta
5
5
1
Putkistotiiviste
30
30
15
Pienjännitejohdin, 30 m
1
1
Pienjännitejohdin, 10 m			
1
Jatkoyhde
3
3		
Asennusohje
1
1

Kätevässä pakkauslaatikossa osat säilyvät koko
asennuksen ajan. Yksityiskohtainen asennusohje
toimitetaan sekä PPC 44 :n että PPK 44:n mukana
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Siivousvälineet
Listojen reunat, sohvan aluset, patterinvälit, matot, patjat, parketti, verhot... Erilaiset pinnat ja kohteet puhdistuvat parhaiten, kun suulaketta vaihdetaan tilanteen
mukaan. Allawayn valmiit siivousvälinepaketit sisältävät
kaikki perussiivoukseen tarvittavat välineet. Suulakesarja, teleskooppivarsi, letku ja säilytysteline kuuluvat
sekä Standard- että Premium -pakettiin. Siivouksen
hienosäätöön Allaway tarjoaa lukuisia suulakevaihtoehtoja ja lisävarusteita, kuten tehokkaan mattotampparin,
keittiössä kätevän rikkaimurin tai esierottelijan, jolla voit
imuroida jopa tuhkaa tai vettä.

Alumiinia ja terästä
Alumiinista valmistetun Premiumsiivousvälinesarjan ergonomia on
suunniteltu huolella: kahvan kulma ja
muoto on määritelty yhdessä työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa. Kevyen,
alumiinisen teleskooppivarren avulla
ulotut myös hankalimpiin kohteisiin.
Premium-sarjaa on saatavana sekä
kahva- että imurasiakäynnistyksellä.
Premium-siivousvälinesarjan mukana saat oveen kiinnitettävän näppärän
säilytystelineen.
Laadukkaat perusvälineet kattava, teräksinen Standard-siivousvälinesarja
on saatavana sekä imurasia- että kahvakäynnisteisenä. Sarjaa
on helppo täydentää erikseen ostettavilla suulakkeilla ja välineiden säilyttämistä helpottavilla pidikkeillä.

Premium-siivousvälinesarja kahvakäynnistyksellä.
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Kaikki Allawayn siivousvälinesarjat (Premium ja Standard) on varustettu Premium-holkilla. Se kiinnittyy imurasiaan vaivattomasti ja
pysyy tiukasti paikallaan. Irrottaminen on yhtä helppoa.

Kahva- ja imurasiakäynnistys toimivat myös rinnakkain
Kahvakäynnistyksessä keskuspölynimuri voidaan käynnistää käsikahvasta vain nappia painamalla. Imuroinnin keskeyttäminen on yhtä helppoa.
Imurasiakäynnistyksessä keskuspölynimuri lähtee käyntiin imurasian
kantta nostamalla.
Allawayn kahvakäynnisteisissä siivousvälinesarjoissa sekä kahvaettä imurasiakäynnistys toimivat myös rinnakkain.

Letkukela
Teräksisen letkukela soveltuu kaikkien Allawayn
imuletkuasennelmien säilytykseen. Letkukela kiinnitetään
seinään ruuveilla.

Premium -SIIVOUSVÄLINEPAKETTI SISÄLTÄÄ

TAI

Kahvakäynnistys, pituus 9 m,
10 m ja 12 m. Muotoiltu kahva,
miellyttävä pintamateriaali.
81049, 81059 ja 81255.

Imurasiakäynnistys, pituus 10 m.
Muotoiltu kahva, miellyttävä
pintamateriaali. 81048

Premiumsiivousvälinesarjat sisältävät
myös:
Teleskooppivarsi
Alumiini, pikakiinnitys. 81051

Lattia/mattosuulake 300, pyörällä.
80876

Kapea kärkisuulake.
80880

Letkuteline | Suulakepidike | Letkun sivupidikkeet | Suulakeadapteri.
81055 | 81053
81054 | 80917

Letkukela 81136

Esierottelija karkean roskan ja veden imurointiin
Karkean roskan imurointiin tarkoitettu EE-20 esierottelija soveltuu
muun muassa sahanpurun, betonipölyn, mullan, tuhkan, noen, lasinsirpaleiden ja veden imurointiin. Ainutlaatuinen vedellä pestävä suodatin tekee EE-20 esierottelijan huoltamisesta vaivatonta. Saatavana
teräksisenä ja muovisena.

Huonekalukaksoissuulake ja pidike.
80870

Standard-SIIVOUSVÄLINEPAKETTI SISÄLTÄÄ

TAI

EE-20 esierottelija imee vaivatta mm. lasinsirut, mullan,
tuhkan, sahanpurun ja veden siististi säiliöön.

EE-20 ESIEROTTELIJA
EE-20 -PAKETTIIN KUULUU:
• Imuletku, 3 m
• Metallisuulake
• Tekstiilisuulake
• Pölypussi
• Muoviastia/teräsastia
• Ylitäytönestin
• Pestävä suodatin

teräs 80603
muovi 80604

TEKNISET TIEDOT:
• Teräksinen tai muovinen roskasäiliö
• Tilavuus 20 l
• Korkeus 40 cm
• Kytkentä imurasiaan:
Allaway-imuletkuasennelma
• Imuletkun pituus 3 m
• Suodatinkotelo pikalukituksella
• Suodatin
• Pölypussi 20 l, suljettava
• Ylitäytönestin (estää veden pääsyn
putkistoon)

Kahvakäynnistys, pituus 9 m, 10
m ja 12 m. 81047 ja 81243 ja
81251.

Imurasiakäynnistys, pituus 8 ja
10 m. 81046 ja 81057

Standardsiivousvälinesarjat
sisältävät myös:

Tekstiilisuulake.
73851

Teleskooppivarsi,
teräs. 80886

Lattia/mattosuulake
270, pyörillä. 80877

Kapea kärkisuulake.
80880

Letkuteline.
81055
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Tarvikkeet
Letkut

Premium-imuletkuasennelma
Kahvakäynnistyksellä.

Standard-imuletkuasennelma
Imurasiakäynnistyksellä.

9 m 81210
10 m 81211
12 m 81242

8 m 80889
10 m 80894

Standard-imuletkuasennelma
Kahvakäynnistyksellä.

81051 Jatkovarsi Premium
Pikakiinnityksellä, alumiini

9 m 81226
10 m 81227

80885 Jatkovarsi Alumiini

Imuletku

80886 Jatkovarsi Teräs
10 m
8m
6m
4m
2m

80921
80928
80926
80924
80922

81052 Imuletkun käsikahva, Premium
80906 Imuletkun käsikahva, teräs.
80907 Imuletkun käsikahva
Standard + holkki, muovi.
80915 imuletkun jatkoholkki,
jolla voi yhdistää kaksi letkua.
80855 jatkoletku 2 m
80856 jatkoletku 4 m
toimii Allawayn kahvakäynnisteisissä
malleissa, joissa on Click-holkki. Soveltuu myös Click-holkilla varustettuihin
imurasiakäynnisteisiin malleihin.

80781
Letkunsuoja
Suojaa arkoja pintoja.

80910 Imuletkuholkki
Perusholkki Classic-imurasiaan.
80918 Imuletkuholkki Premium
Helppo, napakka kiinnitys.

Radiokäynnisteiset tuotteet

Ks. imurasia- ja kahväkäynnisteiset
tuotteet s. 13
81260 Käsikahva Premium-RC
80804 Vastaanotin RC, sis. virtalähteen
81269 Siivousvälinesarja Premium-RC 10m,
ei sisällä vastaanotinta
80806 Signaalitoistin RC, sis. virtalähteen
80811 Rikkaluukun käynnistin RC

81056
Premium-imuletkuasennelma
Imurasiakäynnistyksellä, 10 m.

Pussit ja suodattimet
Pölypussiasennussarja
mikrokuitupölypussilla
81114 C-sarja, DV-30, 13 L
81115 A-sarja, Combo, 20 L

Hienosuodatin
10819 Pestävä suodatin A/C-sarja, DV
30, Combo
10815 K-sarja

80689 Pölypussi mikrokuitu,
13 L, 2 kpl (C-sarja, DV-30)

Suodatinsuoja
80692 5 5 kpl/pss, A/C-sarja, combo,
DV 30. Suodatinsuoja vähentää suodattimen huollon tarvetta.

80688 Pölypussi mikrokuitu,
20 L, 2 kpl (A-sarja, Combo, EE-20)
80687
Pölypussi Duo
10 L, mikrokuitu, 2 kpl.
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10810 Suodatinpari
KP-vaahtosuodatinparilla varustetut koneet (1982-1990), KP-1200,
KP-1300, KP-1400S sekä EE-22 ja
Nokipois.

Suulakkeet
80876
Lattia/mattosuulake
Lattia/mattosuulake 300, pyörällä.

80867
Lattia/mattosuulake
Lattia/mattosuulake 300 ilman pyöriä.

80717
Mattotamppari
Imuilmalla toimiva mattotamppari
suurten tekstiilipintojen kuten mattojen
ja kokolattiamattojen tamppaukseen.
80870
Huonekalukaksoissuulake
Kaksoisuulakkeella eri muodot ja pinnat
siistiytyvät katevästi. Kätevän pidikkeen
ansiosta suulake kulkee imuroitaessa
mukana.
81010
Rikkaimuri
Rikkaimurin letku venyy ja palautuu
metristä neljään metriin. Kätevä keittiön, eteisen tai autotallin pikasiivouksiin.
80880
Kapeakärkisuulake
Sopii ahtaampiinkin paikkoihin,
kuten sohvatyynyjen väliin.
80877
Lattia/mattosuulake
Lattia/mattosuulake 270, pyörillä.

Asennustarvikkeet
80792
Ulospuhallusventtiili
Siisti poistoputken venttiili
ulkoseinään.

81009 Rikkaluukku, valkoinen
81034 Rikkaluukku, musta
80289 Rikkaluukun RST-etulevy
Lakaise keittiön, eteisen tai tuulikaapin
roskat suoraan luukusta keskusyksikön
uumeniin. Käynnistyy luukun avauksella.
80763
Seinäteline
C-sarja, irrallisena, harmaa.

80293
Putkenkiinnike, 3 kpl
Mahdollistaa useita kiinnitysasentoja.

80965 Poistoäänenvaimennin
Vaimentaa ulospuhallusääntä.

80991 Parkettisuulake 300
81263 Parkettisuulake 370
Kevyt ja tehokas suulake parketti-,
laminaatti- ja laattapinnoille.

80712
Huonekalutamppari
Imuilmalla toimiva huonekalutamppari
sohvien, nojatuolien, patjojen ja auton
istuimien puhdistamiseen.

80981
Tekstiilisuulake
Pieni, kätevä lisävaruste tekstiilien
puhdistukseen.

80875
Rakoharjasuulake
Kätevä suulake mm. patterinväleille
ja muille kapeille kohteille.

81055 Letkuteline
81053 Suulakepidike
81054 Letkun sivupidikkeet
80917 Suulakeadapteri
81135 Jatkovarren pidike
80812 AutoKit
Monipuolinen suulakesarja auton
imurointiin. Pakkauksessa tamppari,
kapea kärkisuulake, tekstiilisuulake,
harjasuulake, suulakeadapteri sekä
mikrokuituliina.

80295 Jatkoyhde
Jatkoyhteellä voi yhdistää kaksi
muhvaamatonta Allaway putkea.

81116 Asennussarja Aparto Kit
Duo-keskuspölynimurin asennussarja.
Sisältää myös hepa-suodattimen, jos
asunnosta ei voida johtaa poistoilmaa
ulos.
80764A Pinta-asennusraudat
C-sarjan seinätelineelle

80805 Käyntitiedonilmaisin
Käyntitiedonilmaisin IV-koneen
tuloilman ohjaamiseen
Vanhojen rasioiden päivitykseen:
80175 Classic-kansiasennelma
80195 Uppoasennuskehys tai
80205 Kohoasennuskehys
80214 Jatke+tiiviste.
Jatketta käytetään, kun kansiasennelma
holkki ei ylety kulmayhteeseen.

Lisätarvikkeet saat hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltämme.
Lisää tarvikkeita www.allaway.fi
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Pölylle kyytiä
Allaway Oy  
PL 3, Kangasvuorentie 32, 40351 Jyväskylä
Puh: 020 7210 600, Fax: 020 7210 699
E-mail: info@allaway.fi
www.allaway.fi
Myynti:
K-raudat, Rautiat, Hanakat ja LVI-liikkeet kautta maan.

Allaway-keskuspölynimurijärjestelmät valmistetaan Suomessa, Jyväskylän tehtaalla. Allawayn toimintaa ohjaavat
asiantuntemus, korkea ammattitaito, ympäristön huomioonottaminen sekä asiakkaiden tarpeiden tiedostaminen.
Asiakaslähtöisen, huolellisen laatupolitiikan ansiosta Allawaylle on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

