Så mycket renare
med Allaway
Allaway centraldammsugare är ett säkert
val när du vill hålla hemmet rent. Undersökningar visar att en centraldammsugare är
det bästa alternativet för de som värdesätter
ren inomhusluft. När frånluften leds bort
från bostadsrummen vid dammsugning är
det enda som blir kvar frisk luft och ett rent
hem. Det är enkelt och roligt att använda
en centraldammsugare, och det finns ett
stort utbud av olika städredskap som
hjälper dig att hålla rent hemma.

Läs om våra olika modeller och hitta
en centraldammsugare som passar
till just ditt hem!

I många hem finns redan
en Allaway centraldammsugare
Hemmet är för de flesta människor väldigt viktigt
eftersom man där tillbringar sin mesta tid. Det har ingen
betydelse om du bor i en lägenhet eller en villa. En centraldammsugare från Allaway passar i alla hem - oavsett
hur det ser ut.
I Allaway sortimentet finns en lämplig lösning för alla
dammsugningsbehov. Bland våra centraldammsugare
kan du välja en som passar dig, och det finns många
olika alternativ att välja bland.
Vår uppgift är att göra städningen till vardags enklare
och effektivare samt ge dig ett renare slutresultat. Våra
produkter är framtagna för hållbarhet och med rätt
underhåll har du i centraldammsugaren en pålitlig och
långvarig partner för städning av ditt hem.
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Fem skäl till att välja
centraldammsugare
Centraldammsugare passar oss alla, oavsett om du bor
i lägenhet eller villa. Den är enkel att installera och det
kan göras även i en färdig bostad.

Med en centraldammsugare är städningen
tyst, eftersom centralenheten placeras någon
annanstans än i de utrymmen som städas, till
exempel i bostadens tekniska rum eller i städskåpet.
Dammsugningen lämnar ingen unken luft efter
sig, eftersom frånluften leds rakt ut ur bostaden och inomhusluften därför förblir fräsch.



Med fungerande städredskap blir städningen
snabb och effektiv. Tack vare det ergonomiska och lätta handtaget är det enkelt att
dammsuga även ovanpå bänkar, skåp och
gardinstänger.
En centraldammsugare är en hållbar och långlivad investering. Den ökar bostadens värde.

10–
20 l

Tack vare den stora dammbehållaren har
dammsugaren ett långt tömningsintervall.

Visste du att Allaway –
dammsugare finns
installerade i över 100 000
svenska hem?
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Allaway-appen kan nu
laddas ned:

Trendsättare inom
dammsugning

Följ AZ 45i-modellen
i aktion med den nya
Allaway-appen!

Allaway centralenheter
Allaway centralenheter är hållbara och av hög kvalitet
samt framtagna för att göra dammsugningen enkel och
bekväm. Handtaget, munstycket och slangen inverkar
i hög grad på dammsugningsupplevelsen, men även
centralenheten påverkar slutresultatet. Centralenheten
väljs utifrån användningsområde, placering och önskad
effekt. Den kan installeras i till exempel ett varmt förråd,
klädkammare, tekniska rum eller städskåpet. Centraldammsugaren är tyst och när du dammsuger kan du
enkelt tala i telefon samtidigt eller lyssna på en podcast
eller din favoritmusik.
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Vid utformningen av Allaways nya centraldammsugare
i AZ- och AX-serien ville vi integrera användarkomfort,
hållbarhet och skandinavisk design i en effektiv centraldammsugare. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid
alla detaljer, både när det gäller utseende och funktionalitet. Produktfamiljens innovativa lösningar gör installationen, underhållet, tömningen av dammbehållaren och
i synnerhet städningen ännu enklare och bekvämare.

De nya dammsugarna i AZoch AX-serierna
Med AZ 45i-modellen kan dammsugaren kopplas till Allaway
mobilapp via Bluetooth. I appen kan du kontrollera antalet dammsugningar, längden på dem samt energiförbrukningen och enhetens status. Till appen får du information om underhållet av enheten:
Informerar om när du ska byta filter, tömma dammbehållaren
och om enheten kräver andra underhållsåtgärder.

Tillsammans med
centralenheterna
till AZ- och AXseriernas dammsugare levereras
ett väggfäste.

Smarta städredskap i AZ 45i-modellen
Med AZ 45i-modellen kan du enkelt starta och reglera dammsugarens effekt direkt på din centraldammsugares smarta handtag. Det
smarta handtaget kommunicerar trådlöst med centralenheten och
gör det även möjligt att direkt på handtaget reglera effekten. Dessutom påminner handtaget dig om när det är dags att tömma centralenhetens dammbehållare, byta filter och serva dammsugaren.

En del av ett smart hem
Centraldammsugaren AZ 45i kan även integreras i hemmets automation. Central enheten har Modbus RTU-gränssnitt för automations system. Via gränssnittet kan man förmedla bland annat
maskinens driftinformation, behov av filterbyte, behov av tömning
av dammbehållaren samt eventuella störningar och
underhållsbehov.
Driftinformationen för modellerna AZ, AX
och PM kan skickas till ventilationsenheten, som då automatiskt reglerar mängden tilluft när du dammsuger.

Fler sugdosor
till ditt förfogande

Rymlig dammbehållare – enkel att
tömma

AZi- och AZ-modellernas
integrerade sugdosa gör det
möjligt att använda dammsugaren där centralenheten
finns installerad, vilket utökar
användningsområdet och
-objekten för dammsugaren.

AZi- och AZ-modellernas
greppvänliga handtag samt
behållare, som kan fästas i
vilket läge som helst, gör det
enkelt att tömma dammbehållaren.
Använd med eller
utan dammpåse
Om du använder dammpåse i dammbehållaren blir
tömningen av dammet ännu
mer hygienisk och renlig.
Dammpåsar finns som
extrautrustning till modellerna i AZ- och AX-serien.

Nytt fäste
Centraldammsugarna
monteras med hjälp av ett
vridbart väggstativ som du
kan montera åt vilket håll
som helst dvs välja sida för
in-och utluft.
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Den tysta PM-serien
som ryms i små
utrymmen
Centralenheten till Allaway PM-serie kan behändigt
placeras i till exempel ett 60 cm brett städskåp. Rörsystemet kan dras helt och hållet inne i väggen, och det är
möjligt att montera väggfästet även med utanpåliggande montage, varvid centraldammsugarens rörsystem
dras utanpå väggen till centralenheten.
PM-seriens centralenheter är stänkvattenskyddade,
vilket gör att de kan placeras exempelvis i bad- och våt
rum utan separata skyddsarrangemang. I PM-seriens
centralenheter ingår även en backventil som standard,
vilket gör det möjligt att leda dammsugarens frånluft till
en gemensam frånluftskanal.
Dammsugarna har en dammbehållare på 13 liter för
användning med eller utan dammpåse. När du använder
dammpåse hålls filtret rent och behovet av underhåll
minskar betydligt. Allaways dammpåsar är tillverkade av
mikrofiber av hög kvalitet. Monteringssatsen för dammpåse är enkel att installera, och den kan även eftermonteras i centralenheten. Centralenheten kan sedan
användas med eller utan dammpåse.

80764A Konsoler
för utanpåliggande montage
för PM-seriens
väggfäste

80779 Väggfäste
för PM-seriens
centralenheterGrå

M – 1000 Centralenhet speciellt
lämpad för tuff användning i stora
och krävande miljöer
Centralenhet som är speciellt lämpad för tuff användning i stora
och krävande miljöer som förskolor, service- och vårdboenden,
mindre industrilokaler, kontor och stora villor.
81115 Monte-

ringssats för
dammpåse
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81114 Monte-

ringssats för
dammpåse
PM-serien

Duo – Liten och snygg
Duo är en liten men effektiv centraldammsugare som kan placeras
var som helst inomhus i lägenheter, radhus, villor och fritidsbostäder.
Duo kan placeras nästan var som helst inomhus, eftersom den
är lätt och kan monteras i olika lägen stående eller hängande i exempelvis ett skåp.
Duo passar även i bostäder, där det inte är möjligt att
leda ut frånluften. I sådana fall monteras dammsugaren med monteringssatsen Aparto kit till Duo varpå
frånluften filtreras genom ett hepafilter (klass 13) i
utrymmet där enheten är monterad. På så sätt sprider
inte luftströmmen från utblåsningen ut damm som inte
ännu har dammsugits i bostaden, så som en traditionell
dammsugare gör, utan frånluften blir kvar i rummet där
enheten är. Det finns en svart och en vit modell av Duo,
vardera har en dammpåse av mikrofiber som standard.

81116 Monteringssats Aparto Kit
Monteringssats för Duo-centraldammsugare.
Innehåller även ett hepa-filter för frånluften.

Dammbehållaren på tio liter töms genom att du öppnar locket och byter
ut dammpåsen av mikrofiber (80687)
som ingår i standardutrustningen.

Duo kan fästas på väggen eller placeras direkt på till exempel en hylla eller
motsvarande i ett skåp. Vid sådan montering i skåp kan sugdosan fästas till
exempel på utsidan av väggen. Då behöver inte dörren hållas öppen under
dammsugning.

Duo kan monteras
behändigt och utan att
riva upp konstruktioner
i höghus- och radhuslägenheter.

Hitta din närmaste återförsäljare på www.allaway.se

Tack vare sin kompakta storlek passar
Duo även i båtar, husbilar och husvagnar. Duo är E-certifierad i enlighet
med direktivet UN-ECE R10 *).

*) Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
inom fordonsbranschen.
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Centralenheterna i AZ- och AX serierna
levereras med ett helt nytt väggfäste
samt ett rör- och utbytespaket. Med
hjälp av dem kan centralenheterna i
KP- och BA seierna samt DV 30 enkelt
ersättas med en ny centralenhet i AZeller AX serien. Väggstativet och utbytespaketet är kompatibelt till de flesta
centraldammsugarna på marknaden.

82533 AZ 45i
En smart och funktionell centralenhet för
medelstora och större hus, där längden
på rörledningen från centralenheten till
den sugdosa som ligger längst bort är
högst 45 meter. Innehåller ett mångsidigt
utbud av städredskap, praktiska förvaringshållare och en sugslangsenhet med
effektreglage som startas från handtaget.

82542 AZ 55
Funktionell centralenhet med integrerad sugdosa. AZ 55 lämpar sig för stora
hus, där längden på rörledningen från
central enheten till den sugdosa som
ligger längst bort är
högst 55 meter.

82522 AZ 45

82502 AZ 35
Ett ekonomiskt alternativ för medelstora hus, där längden på rörledningen
från centralenheten till den sugdosa
som ligger längst bort är
högst 35 meter.

82463 AX 30
En ekonomisk centralenhet som är enkel att
installera och lämpar sig för små hus och de
flesta lägenheter. Längden på rörledningen
från centralenheten till den sugdosa som
ligger längst bort är högst 30 meter.

82281 PM 40 Premium LCD
För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från
centralenheten till den sugdosa som
ligger längst bort är högst 45 meter.
LCD-skärmen underlättar underhållet av
centralenheten och kan justeras enligt
användarens egna dammsugningsvanor.

82391 PM 40 Premium
För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från
centralenheten till den sugdosa som
ligger längst bort är högst 45 meter.

82381 PM 30 Premium
För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från
centralenheten till den sugdosa som
ligger längst bort är högst 35 meter.

Ett ekonomiskt alternativ för medelstora och stora hus, där längden på
rörledningen från centralenheten till
den sugdosa som ligger längst bort är
högst 45 meter.
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DUO

82450 M 1000

82425 vit 
82430 svart 

Lämpar sig för stora villor
samt för halvprofessionellt bruk i objekt såsom
daghem, serviceboenden
eller skolor, där längden på
rörledningen från centralenheten till den sugdosa som
ligger längst bort är högst
50 meter.

Enheten lämpar sig även för
trånga utrymmen, eftersom
Duo kan monteras lodrätt
eller vågrätt. Enhetens
kapacitet räcker till för att
dammsuga en bostad på
omkring 100 m2.

Förklaringar till de viktigaste symbolerna

Integrerad
sugdosa

Plats för
dammpåse

Soft Start

Effektreglering

Radiostyrning

Applikation

20 liters
dammbehållare

14 liters
dammbehållare

Hemautomation

360o
dammbehållare

Tekniska data
AZ 45i

AZ 55

AZ 45

AZ 35

AX 30

PM 40
Premium
LCD

DUO

M 1000

45

55

45

35

30

45

45

35

30

50

1 600

1 900

1 600

1 600

1 300

1 700

1 700

1 800

1 400

1 600

680

770

680

620

520

670

670

610

550

670

Ljudstyrka Lp
dB(A) +/- 2 dB

64

64

64

64

64

57

57

57

58

70

Undertryck kPa
max

30

32

30

29

28

32

32

30

29

37

Dammbehållarens
volym l

20

20

20

20

14

13

13

13

10

20

Integrerad sugdosa

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Plats för dammpåse

X

X

X

X

X

X

X

X

Standard

X

Soft Start

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

345
x
780

345
x
780

345
x
780

345
x
780

375
x
575

350
x
595

350
x
595

350
x
595

440
x
300

370
x
750
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8,5

8,5

8,5

7

8

8

8

5,5
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445
x
929

445
x
929

445
x
929

445
x
929

445
x
724

450
x
700

450
x
700

450
x
700

460
x
460

1000
x
1415

Städredskap ingår

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modbus RTUgränssnitt

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Driftdata till ventilationssystemet

X

X

X

X

X

X

X

X

X**

X**

Backventil

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

Stänkskyddad IPx4

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

Lämpar sig för montering i skåp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Säkringens storlek

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

10 A ~16

Driftsspänning
min-max V~50 Hz

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

207–244

1)

Längd på sugröret m

2)

Eleffekt max W

2)

Lufteffekt max W

3)

2)

Mått mm
(bredd x höjd)
Vikt kg
Monteringsutrymme
mm (bredd x höjd)

PM 40
Premium

PM 30
Premium

avståndet mellan centralenheten och den sugdosan som ligger längst bort mätt längs rörledningen
mätt från turbinen
3)
mätt enligt standarden IEC 60704
4)
monterad med bottnen mot väggen
Allaways centralenheter kopplas till eluttag som är skyddade med automatsäkringar på 10 A
(proppsäkring) eller 16 A.
**) Sensor för driftinformation (80805) finns som extrautrustning.
1)

2)

Alla motorer i Allaway
centralenheter har fem 9
års garanti.

Ergonomiska
städredskap
I våra städredskap har vi fäst särskild uppmärksamhet vid deras funktion, ergonomi
och design. Redskapen ska vara högkvalitativa, bekväma att använda och vackra att se
på. I utvecklingen av städredskapen i Premiumserien har vi samarbetat med forskare på
finska Arbetshälsoinstitutet.

Premium

Standard

Start från handtag
81049 9 m
81059 10 m
81255 12 m
Innehåller ett mångsidigt
utbud av städredskap,
praktiska förvaringshållare
och en sugslangsenhet som
startas från handtaget.

Start från sugdosa 81048
10 m
Innehåller ett mångsidigt
utbud av städredskap och
praktiska förvaringshållare.

Start från sugdosa

Start från handtag

81047 9 m
81058 10 m
81251 12 m

81046 8 m
81057 10 m


Innehåller högkvalitativa,
basredskap och en sugslang
som startas från handtaget.


Innehåller högkvalitativa
basredskap och en sugslang
som startas från sugdosan.

I städredskapsserien Premium ingår även:

I städredskapsserien Standard ingår även:

81051 Teleskåprör
i aluminium med
snabbfästen

80876 Golv-/
mattmunstycke

80870 Dubbelmunstycke för
möbler 

80886 Teleskåprör
i stål 

80877 Golv-/
mattmunstycke 

80880 Spetsmunstycke 

81055 Hållare
för slangen 

81053 Munstyckeshållare
80917 Adapter till
munstycke
81054 Sidohållare

80880 Spetsmunstycke

81055 Hållare
för slangen 
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80795 Textilmunstycke 

Munstycken och sugslangar

80877 Golv-/matt-

80876 Golv-/mattmunstycke 300 med hjul 
Munstycket har ett löstagbart hjul som går att rengöra
och som gör att munstycket
rullar lätt över olika golvytor.
81143 Matt- och golvmunstycke 300 Extra lågt
Mycket lågt golvmunstycke.
Kommer lätt in under möbler.

80854 Golvmunstycke
med mopp 
80683 Utbytbar mopp 
Mikrofibermopp som du
skonsamt torrmoppar och
dammsuger olika känsliga
golvytor skonsamt och sparar golvlisterna. Kan användas med eller utan mopp.

80717 Mattmunstycke 
Munstycke för dammsugning av stora textilytor.
80712 Möbelmunstycke 
Munstycke för dammsugning av soffor, fåtöljer och
bilsäten.

80981 Textilmunstycke 
Litet och smidigt munstycke
för dammsugning av olika
textilytor.
80795 Runt textilmunstycke
Runt textilmunstycke
med borstar, för textilytor.

80870 Dubbelmunstycke
för möbler
För dammsugning av olika
ytor, två munstycken i ett.
Behändig för till exempel
dammsugning av lister, bord
och textilytor.

80880 Spetsmunstycke 
Praktiskt munstycke för
dammsugning av trånga
utrymmen.
80875 Elementmunstycke 
Fästs på ett spetsmunstycke,
för att du enkelt ska kunna
städa svåråtkomliga ställen.

Sugslangsenhet Premium
med start från handtag
81210 9 m 
81211 10 m 
81242 12 m 

Sugslangsenhet Standard
med start från handtag
81226 9 m 
81227 10 m
81247 12 m 

Sugslangsenhet Premium
med start från sugdosa
81056 10 m 

Sugslangsenhet Standard
med start från sugdosa
80894 10 m 

Sugslang
80922 2 m 
80924 4 m 
80926 6 m 
80928 8 m 
80921 10 m
80902 12 m

Handtag
81052 Premium 
80906 Handtag, stål 
80907 Standard, plast 

Förlängningshandtag
81051 Premium 
80885 Teleskoprör, aluminium
80886 Teleskoprör, stål 

Produkter för radiostart
81260 Handtag Premium RC 
80804 RC-mottagare 
81269 RC-städredskapsserie
Premium 10 m* 
80806 RC-signalförstärkare
80811 RC-starter för skräplucka 

80781 Slangskydd 9 m

80910 Sugslangsmuff

80915 Skarvmuff till sugslang
För sammankoppling av två
sugslangar med start från
sugdosa

80918 Sugslangsmuff
Premium med klickfäste


munstycke 270 
Golv- och mattmunstycke
med två små hjul.
80867 Golv-/mattmunstycke 300 
Basmunstycke utan hjul för
olika golvytor.

till Classic-sugdosa
För äldre Allaway-sugdosor
(inte RST/Reed)

Hitta din närmaste återförsäljare på www.allaway.se

*) mottagare ingår ej

80991 Parkettmunstycke 300
81263 Parkettmunstycke 370 

Munstycken framtagna för
hårda golvytor.

81150 Långt spetsmunstycke
inklusive borste
Extralångt spetsmunstycke.
Underlättar i trånga och svåråtkomliga utrymmen
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Rörsystem som inte täpps till
Rörsystemet är en av centraldammsugarens viktigaste delar. Även om systemet inte
syns på hemmets konstruktioner är dess
egenskaper och ett korrekt installationssätt
av största betydelse för att centraldammsugaren ska fungera.
Anslutningarna i Allaways rörsystem har gjorts täta genom att
inte lämna några glipor vid anslutningspunkterna där till exempel glassplitter och tandpetare kan fastna. Sugdosorna Optima
innehåller en patenterad uppfångare, som hindrar strumpor och
mindre föremål från att sugas in i rörsystemet.
Sugdosornas placering och hur rören ska dras planeras i allmänhet under husets byggnadsskede. Det är även möjligt att installera rören i efterhand.
Alla rörsystemets delar finns separat tillgängliga hos Allaway
återförsäljare.

Gratis planeringstjänst!

Du får en färdig plan över hur centraldammsugaren kan installeras i ditt hem samt en specifikation över tillbehören.
Läs mer på www.allaway.se

Rörpaket
80397 Rörpaket IP 1

I paketet ingår:
•
1 st. sugdosa, Optima,
plast (vit)
•
3 st. dammrör, 0,6 m
•
6 st. dammrör, 1,2 m

•
•
•
•
•

3 st. böjar, 90°
2 st. böjar, 45°
1 st. utblåsningsljuddämpare
1 st. utblåsventil

•
•
•

•
•

1 st. y-gren 45°
1 st. utblåsningsljuddämpare
1 st. utblåsventil
2 st. metallband
25 st. tätningsringar

•

•

•
•
•

2 st. y-gren 45°
1 st. utblåsningsljuddämpare
1 st. utblåsventil
3 st. metallband
36 st. tätningsringar

•
•
•
•
•

3 st. böjar, 90°
2 st. böjar, 45°
1 st. y-gren 45°
1 st. metallband
16 st. tätningsringar

•

•

1 st. metallband
14 st. tätningsringar
cirka 10 meter lågspänningsledning
1 monteringsanvisning

80367 Rörpaket IP 2

I paketet ingår:
•
2 st. sugdosa, Optima,
plast (vit)
•
12 st. dammrör, 1,2 m
•
5 st. böjar, 90°
•
4 st. böjar, 45°

•
•
•

•
•

cirka 20 meter lågspänningsledning
2 st. rörskarvar
1 monteringsanvisning

80354 Rörpaket IP 3

I paketet ingår:
•
3 st. sugdosor, Optima,
plast (vit)
•
15 st. dammrör, 1,2 m
•
7 st. böjar, 90°
•
6 st. böjar, 45°

•
•

•
•

cirka 30 meter lågspänningsledning
4 st. rörskarvar
1 monteringsanvisning

80385 Rörpaket T1

I paketet ingår:
•
1 st. sugdosa, Optima,
plast (vit)
•
3 st. dammrör, 0,6 m
•
6 st. dammrör, 1,2 m

12

Rörsystemets delar installeras utan lim och
specialverktyg, vilket gör att det är möjligt att
modifiera dem även efter installationen.

•

cirka 10 meter lågspänningsledning
1 monteringsanvisning

Monteringstillbehör
80792 Utblåsventil
En prydlig ventil till utblåsningsröret för
yttervägg.

80293 Rörfäste, 3 st.
Flera olika monteringslägen möjliga.

80965 Ljuddämpare för frånluft

80295 Rörskarv
Med en rörskarv kan två
mufflösa Allaway-rör sammankopplas.

Dämpar utblåsningsljudet.

Utrusta din centralenhet med en dammpåse om du vill!
Första gången behöver du en monteringssats för dammpåse.
Monteringssats
med dammpåse av
mikrofiber, 2 st.
81140 Z- och X-serien
81114 PM-serien
81115 BA serien och
M 1000

Dammpåse
av mikrofiber
80681 Z- och X-serien
80689 PM-serien
80688 BA serien, M
1000 och föravskiljare EE 20
Försäljningsförpackning 2 st.

80687 Damm-

Tvättbart filter

80692 Filterskydd
5 st./påse Ett filterskydd minskar
filtrets servicebehov. Kan användas ovanpå filtren
10813 och 10819.

10810 Filter
Enheter försedda
med KP-skumfilter
(1982–1990),
KP-1200, KP-1300,
KP-1400S , äldre
föravskiljare EE 22
samt KP 1000

10819 Z- och X-serien,

PM-serien, M 1000, samt
centralenheter (1991–)
10815 KP 1500, KP 1800

påse
Duo
I Duo är det obligatoriskt att alltid
ha dammpåse.
Försäljningsförpackning 2 st.

Extrautrustning och tillbehör
81010 Flexibel sugslang

Smidig vid snabb städning av köket eller hallen. Sugslangen är flexibel från 1
– 4 m och enkel att förvara i till exempel
en kökslåda.

80812 Bilvårdskit
Uppsättning dammsugarmunstycken
för dammsugning av bil. Innehåller
roterande borstmunstycke, borstmunstycke, textilmunstycke, smalt spetsmunstycke, adapter för munstycke och
mikrofiberduk.
80855 Förlängningsslang 2 m
80856 Förlängningsslang 4 m

Fungerar med Allaways modeller med
muff med klickfäste samt start från
handtag eller sugdosa.

Hitta din närmaste återförsäljare på www.allaway.se

80603 Föravskiljare, stål
80604 Föravskiljare, plast

Extrautrustning för dammsugning av
vatten, aska, spån och övrigt grovt
skräp. Innehåller: Sugslang 3 m, metall- och textilmunstycke, dammpåse,
plast-/stålkärl, överfyllnadsskydd, tvättbart filter. Volym 20 liter. Höjd 40 cm.
80691 Filter till föravskiljare
80688 Dammpåse till föravskiljare

81136 Slangvinda

Slangvinda för högst tolv meter lång
slang, kan monteras på väggen.
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En bekväm vardag med rätt
placerade sugdosor
Sugdosorna är det enda som förblir synligt efter installation av
central dammsugare. Vid installation av sugdosorna är det bra att
tänka på förutom deras utseende även på en lämplig monteringshöjd. Vi rekommenderar att sugdosorna installeras på en ergonomiskt bekväm höjd, för att du ska kunna fästa sugslangen utan
att böja dig. Bland de många färgalternativen hittar du garanterat
ett som passar i just ditt hem. Sugdosorna Optima innehåller en
patenterad uppfångare, som hindrar strumpor och små föremål
från att sugas in i rörsystemet.

Doslock Optima, plast

Doslock Optima, metall

Doslock Optima, metall, med lås

80177 Vit

80230 Vit 		

80234 Vit 		

80180 Silver 		

80231 Borstat silver

80236 Borstat silver

80179 Svart 		

80232 Antracit, svart

80237 Antracit, svart

80181 Grafitgrå 		

80233 Grafitgrå 		

80235 Grafitgrå

80182 Antikmässing

80290 Nyckel		

Flexibla sugslangen är behändig
vid snabbstädning
Den tänjbara slangen är behändig vid städning av till exempel köket och hallen. Flexibla
sugslangen sträcker sig från en
till fyra meter, vilket gör den
enkel att förvara i till exempel en kökslåda.

Tips: Till flexibla sugslangen kan du koppla ett förlängningshandtag i stål eller aluminium samt önskat munstycke.

81010 Flexibel sugslang

Skräpluckor – oersättlig hjälp i
köket och hallen
På köksgolvet samlas det lätt smulor, smått
skräp och husdjursmat. Med hjälp av en skräplucka är det enkelt att städa bort smått skräp
och smulor från golvet. Skräpluckorna, som
monteras vid golvet, lämpar sig särskilt väl för
utrymmen som behöver städas ofta såsom
köket och hallen. Manövreras med foten.
Skräplucka
81009 Vit 
81034 Svart 
80289 Rostfri front 
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Uppdatera din pålitliga klassiker
Alla våra nya centralenheter är framtagna för att kunna
ersätta äldre Allaway- och KaikkiPois-modeller. De
nya centralenheterna kan installeras istället för gamla
centralenheter, utan att man behöver göra något åt rörsystemet. Nedan hittar du våra tidigare modeller samt
de modeller som rekommenderas som ersättare:

AZ 55, AZ 45i, AZ 45, AZ 35 och AX 30
AW, Kaikkipois, KP, BA-serien och DV30

CV 1750
och
CV 1950

CV 1350 och
CV 1100

Ytterligare anvisningar för hur du uppdaterar din enhet hittar du
på vår webbplats www.allaway.se

Nya egenskaper genom
att uppdatera sugdosorna
Du kan börja använda Allaway
städredskapsserier med start från
handtaget även i gamla system.
Genom att byta sugdosorna till nyare Classic- eller Optima-sugdosor
kan du börja använda ett städsystem med start från handtaget även
med äldre centralenheter. Användning av ett system med start från
handtaget kräver inte att centraldammsugaren byts till en ny.

PM 40, PM 30 och PM 40 LCD

+
Gamla Classic
1987–

80175 Classic-doslock

/
80205 Ram för utan-

Du kan även anpåliggande montage vända en ram för
infällt montage.
80195

+
Gammal trädosa
1982–

80175 Classic-doslock

+
80205 Ram för utan-

80214 Förlängpåliggande montage ningshylsa +
tätning
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Rent på ett naturligt sätt
Allways uppgift är att göra den vardagliga städningen enklare och effektivare
samt ge dig ett renare slutresultat. Hurdan luft dammsugaren lämnar efter sig
spelar stor roll. Vi på Allaway anser att det är bäst om dammsugarens frånluft
leds ut ur bostadsrummen. Därför är Allaway det bästa alternativet för dig.
Allaway har länge varit ett långlivat och ekologiskt val för städningen i hemmet. De finska Allaway centraldammsugarna är framtagna för hållbarhet och
med rätt underhåll är de en pålitlig och långvarig partner för städningen i
hemmet. Delarna är av hög kvalitet och när de används rätt håller de längre
än flera traditionella dammsugare.
I Allaways verksamhet följs kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och
miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Syftet med Allaways verksamhet är
att på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt producera hållbara
och tillförlitliga produkter med beaktande av kvalitetskrav och principerna för
hållbar utveckling.
Nu kombineras Allaways bekanta kvalitet med skandinavisk design och
avancerade smarta egenskaper. Välkommen som kund hos oss!
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