
Aisti kotisi puhtaus
Allawayn keskuspölynimurit ovat varma valinta, 
kun haluat pitää huolta kotisi puhtaudesta. 
Keskuspölynimuri on tutkitusti paras vaihto-
ehto heille, jotka arvostavat puhdasta sisä- 
ilmaa. Kun poistoilma ohjataan imuroidessa 
pois asutuista tiloista, jää jäljelle vain raikas 
ilma ja siisti koti. Keskuspölynimuria on helppo 
ja mukava käyttää ja tarjolla on runsaasti 
erilaisia siivousvälineitä, jotka helpottavat 
kodin puhtaanapitoa.

Tutustu eri malleihin ja löydä juuri sinun 
kotiisi sopiva keskuspölynimuri!
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Missä suomalainen koti siellä 
Allawayn keskuspölynimuri

Suomalaisille koti on ollut aina tärkeä. Ei ole merkitystä, 
asutko kerros- vai omakotitalossa. Koti voi olla uusi tai 
vanha ja se voi olla yhdessä tai useammassa kerrok-
sessa. Kotimainen Allaway keskuspölynimuri sopii 
jokaiseen kotiin - oli se sitten millainen tahansa.

Allawayn valikoimista löytyy jokaiseen imurointitarpee-
seen sopiva ratkaisu. Voit valita keskuspölynimurei-
demme joukosta mieleisesi ja erilaisia vaihtoehtoja on 
runsaasti saatavilla. 

Tehtävänämme on tehdä arkisesta siivouksesta 
helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puh-
taampaa. Tuotteemme on luotu kestämään ja oikein 
huollettuna saat keskuspölyimurista kotisi siivoukseen 
luotettavan ja pitkäikäisen kumppanin. 
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Tiesitkö, että kotimaista 
Allawayta käytetään yli 
250 000 suomalaisessa 

kodissa?

Viisi syytä valita 
keskuspölynimuri
Keskuspölynimuri soveltuu jokaiselle meistä, oli kyseessä 
sitten rivi-, kerros- tai omakotitalo. Asentaminen on 
helppoa ja sen voi tehdä myös valmiiseen asuntoon. 

Keskuspölynimurilla siivoaminen on hiljaista, 
koska keskusyksikkö sijoitetaan pois siivotta-
vista tiloista, esimerkiksi tekniseen tilaan tai 
siivouskomeroon.

Imurointi ei jätä jälkeensä tunkkaista hajua, 
koska poistoilma johdetaan suoraan asun-
nosta ulos ja sen ansiosta sisäilma on raikas.

Siivousvälineiden toimivuus mahdollistaa 
nopean, mutta tehokkaan siivoustuloksen. 
Ergonomisen ja kevyen kahvan ansiosta 
pölyjen imurointi on helppoa myös tasojen, 
kaappien ja verhotankojen päältä. 

Keskuspölynimuri on kestävä ja pitkäikäinen 
investointi. Se nostaa asunnon arvoa.

Saatavilla olevan suuren pölysäiliön ansiosta 
imurin tyhjennysväli on pitkä.
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Imuroinnin suunnannäyttäjä
Allawayn uusia Z- ja X-sarjojen keskuspölynimureita 
suunniteltaessa haluttiin yhdistää käyttömukavuus, 
kestävyys, skandinaavinen design ja tehokas keskus-
pölynimuri. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty 
erityistä huomiota - sekä ulkonäön, että toiminnallisuu-
den näkökulmasta. Tuoteperheen innovatiiviset ratkaisut 
tekevät asentamisesta, huoltamisesta, roskasäiliön 
tyhjentämisestä ja erityisesti siivoamisesta entistä 
helpompaa ja miellyttävämpää.

Allaway-sovellus nyt 
ladattavissa:

Allaway keskusyksiköt
Allawayn keskusyksiköt ovat kestäviä, laadukkaita ja 
suunniteltu tekemään imuroinnista helppoa ja miellyttä-
vää. Imurointikokemukseen liittyy vahvasti kahva, suulak- 
keet ja letku, mutta myös keskusyksikkö vaikuttaa 
lopputulokseen. Keskusyksikkö valitaan käyttökohteen, 
sijoittelun ja halutun tehon mukaan. Se voidaan asentaa 
esimerkiksi lämpimään varastoon, tekniseen tilaan tai 
siivouskomeroon. Keskuspölynimurin imurointiääni on 
hiljainen ja imuroidessasi voit helposti puhua yhtä aikaa 
puhelimessa tai kuunnella podcastia tai lempimusiikkiasi. 

Seuraa Z 45i -mallin 
toimintaa uudella 
Allaway-sovelluksella!
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Uudet Z- ja X-sarjan imurit
Z 45i -mallissa imuri on mahdollista yhdistää Bluetoothilla Allawayn 
mobiilisovellukseen. Sovelluksesta voit seurata imurointikertoja, 
kestoa, energiankulutusta ja laitteen tilaa. Saat tietoa sovellukseen 
laitteen huoltamisesta; sovellus ilmoittaa milloin vaihtaa suodatin, 
tyhjentää roskasäiliö tai jos laite tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä.

Älykkäät siivousvälineet Z 45i -malliin 
Z 45i -mallissa voit käynnistää sekä säätää imurisi tehoa 
vaivattomasti suoraan keskuspölynimurisi älykahvasta. 
Älykäs kahva kommunikoi langattomasti keskusyksikölle 
ja mahdollistaa myös tehonsäädön suoraan kahvasta. 
Lisäksi se muistuttaa kun on aika tyhjentää keskusyksi-
kön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri. 

Osaksi älykotia
Z 45i -keskuspölynimuri on mahdollista liittää 
osaksi myös kotiautomaatiojärjestelmää. Keskus- 
yksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatio- 
järjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. 
koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, 
roskasäiliön tyhjennystarve sekä mahdolliset 
häiriöt ja huoltotarpeet.

Z-, X- ja C-mallien käyntitieto 
voidaan välittää ilmanvaihto- 
koneelle, jolloin se säätää tulo- 
ilman määrää automaattisesti 
aina imuroitaessa.

Z- ja X-sarjan 
keskusyksiköiden 
mukana toimite-
taan seinäteline.

Lisää imurasioita 
käytössäsi

Zi- ja Z-mallin imurasia 
mahdollistaa imurin 
käytön keskusyksikön 
asennuspaikassa laajen- 
taen osaltaan imurin 
käyttöaluetta ja -kohteita.

Käytä pölypus-
silla tai ilman 

Pölypussin käyttö roska-
säiliössä tekee roskien 
tyhjentämisestä entistä 
hygieenisempää ja siis-
timpää. Pölypussit ovat 
saatavana lisävarusteena 
Z- ja X-sarjan malleihin.

Tilava roskasäiliö - 
helppo tyhjentää

Zi- ja Z-mallin helposti 
tartuttavat kahvat ja 
missä tahansa asennossa 
kiinnittyvä säiliö tekevät 
roskasäiliön tyhjentämi-
sestä helppoa.

Uusiksi ajateltu 
kiinnitys

Keskuspölynimurit kiinni- 
tetään seinätelineen avulla. 
Telineen voit asentaa 
kummin päin tahansa. 
Keskusyksikkö kiinnittyy 
seinätelineeseen vaivat-
tomasti uuden, tukevan 
click-kiinnityksen ansiosta.
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Hiljainen ja pieneen 
tilaan mahtuva C-sarja 
Allawayn C-sarjan keskusyksikkö on kätevä sijoittaa 
esimerkiksi 50 cm leveään siivouskomeroon. Putkisto 
voidaan viedä täysin piilossa seinän sisällä ja seinä- 
teline on mahdollista asentaa myös pinta-asennuksena, 
jolloin keskuspölynimurin putkisto tuodaan keskus- 
yksikköön seinän pinnalla. 

C-sarjan keskusyksiköt ovat roiskevesisuojattuja, joten 
ne voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuoneen märkä- 
tilaan ilman erillisiä suojarakenteita. C-sarjan keskus- 
yksiköissä on vakiona myös takaiskuventtiili joka 
mahdollistaa imurin poistoilman johtamisen yhteiseen 
poistoilmakanavaan.

Imureissa on 13 litran roskasäiliö jota voidaan käyttää 
pölypussin kanssa tai ilman. Käytettäessä pölypussia 
suodatin pysyy puhtaana ja huollon tarve pienenee 
huomattavasti. Allaway pölypussit on valmistettu korkea- 
laatuisesta mikrokuidusta. Pölypussiasennussarjan 
paikalleen asettaminen on helppoa ja se voidaan asen-
taa keskusyksikköön myös jälkikäteen. Tämän jälkeen 
keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

M 1000 - Suunniteltu 
kovaan käyttöön 
M 1000 keskuspölynimuri on tehty puoliammattikäyt-
töön sekä tiloihin, joissa siivottavat pinta-alat ja käyttö-
tunnit ovat suuria. Pienen kokonsa ansiosta M 1000 
soveltuu hyvin myös pienempiin asennustiloihin. Suu-
rella 20 litran roskasäiliöllä varustettua keskusyksikköä 
voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

Käyttökohteita M 1000 keskusyksikölle ovat erityisesti 
päiväkodit, pienet palvelu- ja hoivakodit, toimistotilat 
sekä suuret omakotitalot.

80764 Pinta- 
asennusraudat
C-sarjan seinä- 
telineelle 

81114 Pölypussi- 
asennussarja

80763 Seinäteline 
C-sarja
Harmaa 
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Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

Duo - Pieni ja tyylikäs  
Duo on pienikokoinen mutta tehokas, vapaasti sisätiloihin sijoi-
tettava keskuspölynimuri kerros-, rivi- tai omakotitaloon sekä 
vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin 
tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse 
(pysty- tai vaaka-asento).

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta 
puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan 
Aparto Kit-asennussarja, jolloin poistoilma suodattuu 
laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva 
ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle 
asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poisto- 
ilma jää laitteen sijoitustilaan. Duosta on saatavilla 
musta tai valkoinen malli, joissa molemmissa on vakio-
na mikrokuituinen pölypussi.

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. 

10 litran roskasäiliö tyhjennetään 
avaamalla kansi ja vaihtamalla 
vakiovarusteena oleva mikrokuitui-
nen pölypussi (80687) uuteen. 

Duo voidaan asentaa 
vaivattomasti, rakentei-
siin koskematta kerros- 
ja rivitalohuoneistoihin.

Pienen kokonsa ansiosta Duo 
soveltuu myös veneisiin, mat-
kailuautoihin ja -vaunuihin. Duo 
on E-sertifioitu UN-ECE R10 *) 
direktiivin mukaisesti.

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.

81116 Asennussarja Aparto Kit 
Duo-keskuspölynimurin asennussarja. 
Sisältää myös poistoilman hepa-suodattimen.
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82390 C 40 Premium 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asun-
toihin, joissa putkilinjan pituus keskus-
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on 
max. 45 m. 

82280 C 40 Premium LCD 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoi-
hin, joissa putkilinjan pituus keskusyksi-
költä kauimmaiselle imurasialle on max. 
45 m. LCD-näyttö helpottaa keskus-
yksikön huoltoa ja sitä voi säätää itse 
omien imurointitottumusten mukaisesti.

82380 C 30 Premium 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoi-
hin, joissa putkilinjan pituus keskus-
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on 
max. 35 m.

82520 Z 45 
Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin 
ja suuriin taloihin, joiden putkilinjan 
pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 45 m.

82500 Z 35 
Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin 
taloihin, joiden putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on
max. 35 m. 

82460 X 30 
Pieniin taloihin ja useimpiin asuntoihin 
soveltuva helposti asennettava ja 
taloudellinen keskusyksikkö. Putkilinjan 
pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 30 m.

82530 Z 45i 
Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö 
keskikokoisiin ja suurempiin taloihin, 
joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä 
kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m. 
Sisältää monipuolisen valikoiman 
siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja 
kahvakäynnisteisen imuletkuasennelman 
tehonsäädöllä. Zi-mallin lisätarvikkeet: 
81276 siivousvälinesarja 10 m, 81278 käsi-
kahva, 80814 signaalitoistin 

82540 Z 55 
Toiminnallinen keskusyksikkö integroi-
dulla imurasialla. Z 55 soveltuu suurille 
taloille, joiden putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on
max. 55 m.

Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana 
toimitetaan täysin uusi seinäteline
sekä putki- ja vaihtopaketti. Niiden 
avulla KP- ja A-sarjan sekä DV30 ja 
Combo-koneiden keskusyksikön voi 
helposti korvata uudella Z- tai X-sarjan 
keskusyksiköllä. Voit tarkistaa vaihto- 
paketin sopivuuden muiden valmista-
jien keskuspölynimureiden korvaami-
seen asiakaspalvelustamme.
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Keskusyksiköiden vertailutaulukko

Kaikilla Allaway-keskus-
yksiköiden moottoreilla 
on 5 vuoden takuu.

Z 45i Z 55 Z 45 Z 35 X 30

C 40 
Premium 

LCD
C 40 

Premium
C 30 

Premium Duo M 1000
1) Imuputken pituus m 45 55 45 35 30 45 45 35 30 50
2) Sähköteho max W 1600 1900 1600 1600 1300 1700 1700 1800 1400 1600
2) Ilmateho max W 680 770 680 620 520 670 670 610 550 670
3) Äänenvoimakkuus 
Lp dB(A) +/- 2dB 64 64 64 64 64 57 57 57 58 70

2) Alipaine kPa max 30 32 30 29 28 32 32 30 29 37

Roskasäiliön koko l 20 20 20 20 14 13 13 13 10 20

Integroitu 
imurasia X X X X - - - - - -

Pölypussivalmius X X X X X X X X Vakiona X

Soft Start - 
käynnistys X - - - - X - - - X

Mitat mm 
(leveys x korkeus)

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

Paino kg 9 8,5 8,5 8,5 7 8 8 8 5,5 14

Asennustila mm 
(leveys x korkeus)

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

Sisältää siivous- 
välineet X - - - - - - - - -

Modbus-RTU 
rajapinta X - - - - - - - - -

Käyntitieto ilman-
vaihtojärjestelmälle X X X X X X X X X** X**

Takaiskuventtiili X X X X - X X X - -

Roiskevesitiivis IPx4 - - - - - - X X - -

Soveltuu komero-
asennukseen X X X X X X X X X -

Sulakkeen koko 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

Käyttöjännite 
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

Tärkeimpien symboleiden selitykset

Integroitu 
imurasia

Soft StartPölypussi- 
valmius

Tehonsäätö Radio-
ohjaus

20l 
roskasäiliö

14l 
roskasäiliö

Applikaatio Koti- 
automaatio

360o

roskasäiliö

82450 M 1000 
Soveltuu suuriin omakoti- 
taloihin sekä pienempiin 
ammattikäyttökohteisiin, 
kuten päiväkoteihin, palvelu-
taloihin tai kouluihin,  joissa 
putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 50 m.

DUO 
82425 valkoinen  
82430 musta   
Laite soveltuu ahtaisiinkin 
tiloihin, sillä Duon voi asen-
taa pystyyn tai vaakaan. 
Laitteen kapasiteetti riittää 
imuroimaan noin 100 m2 
asunnon.

1) 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
**) Käyntitiedonilmaisin (80805) saatavana lisävarusteena.
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Kahvakäynnisteinen 
81049 9 m 
81059 10 m
81255 12 m
Sisältää monipuolisen 
valikoiman siivousvälineitä, 
kätevät säilytystelineet ja 
kahvakäynnisteisen imulet-
kuasennelman

Kahvakäynnisteinen
81047 9 m
81243 10 m
81251 12 m 
 
Sisältää laadukkaat perus- 
välineet ja kahvakäynnistei-
sen imuletkuasennelman

Imurasiakäynnisteinen 
81048 10 m
Sisältää monipuolisen va-
likoiman siivousvälineitä ja 
kätevät säilytystelineet 

Imurasiakäynnisteinen 
81046 8 m
81057 10 m
 
Sisältää laadukkaat perus-
välineet ja imurasiakäynnis-
teisen standard imuletku-
asennelman

Ergonomiset 
siivousvälineet 
Siivousvälineissämme on kiinnitetty huomiota 
erityisesti niiden toimivuuteen, ergonomiaan 
ja muotoiluun. Välineiden täytyy olla laaduk-
kaita, miellyttäviä käyttää ja kauniita katsella. 
Premium-siivousvälinesarjan kehityksessä 
on tehty yhteistyötä Työterveyslaitoksen 
tutkijoiden kanssa.

Premium Standard

Premium siivousvälinesarja sisältää myös: Standard siivousvälinesarja sisältää myös:

81051 Kahvakäynnis-
teinen teleskooppi- 
varsi, alumiini, pika-
kiinnitys  

80886 Teräksinen 
teleskooppijatko-
varsi  

80880 Kapeakärki-
suulake  

80880 Kapeakärki-
suulake 

80876 Lattia-/
mattosuulake  

80877  Lattia-/ 
mattosuulake  

81055 Teline 
letkua varten  

81053 Suulake- 
pidikkeet 
80917 Suulake- 
adapteri 
81054 Sivupidikkeet

81055 Teline 
letkua varten   

80870 Huonekalu-
kaksoissuulake  

80795 Tekstiili-
suulake  
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80877 Lattia-/matto- 
suulake 270  
Lattia-mattiasuulake 
kahdella pienellä pyörällä.
80867 Lattia-/matto- 
suulake 300  
Perussuulake ilman pyöriä 
eri lattiapinnoille. 

Premiun imuletkuasen-
nelma kahvakäynnistyk-
sellä
81210 9 m  
81211 10 m  
81242 12 m  

Premiun imuletkuasen-
nelma imurasiakäynnis-
tyksellä
81056 10 m  

Standard imuletkuasen-
nelma kahvakäynnistyk-
sellä
81226 9 m  
81227 10 m  

Standard imuletkuasen-
nelma imurasiakäynnis-
tyksellä
80889 8 m  
80894 10 m  

Imuletku
80922 2 m  
80924 4 m  
80926 6 m  
80928 8 m  
80921 10 m  

Käsikahva
81052 Premium  
80906 Kahva teräs  
80907 Standard muovi  

Jatkovarsi
81051 Premium  
80885 Jatkovarsi alumiini  
80886 Jatkovarsi teräs   

Radiokayttöiset tuotteet
81260 Käsikahva Premium  
80804 RC vastaanotin  
81269 RC siivousvälinesarja 
Premium 10 m*  
80806 RC signaalitoistin 
80811 RC rikkaluukun käynnistin

Zi-mallin siivousvälinesarja ja 
toistin ks. sivu 8

80991 Parkettisuulake 300 
81263 Parkettisuulake 370  
Suulakkeet, jotka ovat suun-
niteltu koville lattiapinnoille.

81150 Pitkä, joustava kapea-
kärkisuulake harjalla 730
Ahtaiden välien, ilmanvaihto- 
venttiilien, kylmälaitteiden 
taustojen ja alusten sekä 
auton sisätilojen imurointiin.

80981 Tekstiilisuulake  
Pieni ja kätevä suulake eri 
tekstiilipintojen imurointiin. 
80795 Pyöreä tekstiili- 
suulake
Pyöreä tekstiilisuulake 
harjaksilla, tekstiilipinnoille. 

80876 Lattia-/mattosuulake 
300 pyörällä  
Sisältää irrotettavan ja puhdis-
tettavan pyörän, jonka ansiosta 
suulake liikkuu vaivattomasti.
81143 Lattia-/mattosuulake 
300 matala
Suulakkeen avulla imuroit 
ahtaammatkin paikat. Koville ja 
pehmeille pinnoille. Sopii hal-
kaisijaltaan 32 - 35 mm varsiin.

80717 Mattotamppari  
Suulake suurten tekstiili- 
pintojen tamppaukseen.
80712 Huonekalutamppari  
Suulake sohvien, nojatuolien 
ja auton istuimien tamp- 
paukseen.

80854 Suulakemoppi  
80683 Vaihtomoppi  
Mikrokuitumoppi, jolla 
kuivamoppaat ja imuroit 
hellävaraisesti eri lattia- 
pinnat. Voidaan käyttää 
mopin kanssa tai ilman.

80880 Kapeakärkisuulake  
Kätevä ahtaiden paikkojen 
imurointiin.
80875 Rakoharjasuulake  
Kiinnitetään kapeakärki-
suulakkeeseen, jolloin yltät 
helposti vaikeasti siivottaviin 
paikkoihin. 

Suulakkeet ja imuletkut

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

80870 Huonekalu- 
kaksoissuulake 
Erilaisten pintojen imu-
rointiin, kaksi suulaketta 
yhdessä. Kätevä esimerkiksi 
listojen ja haastavien pinto-
jen imurointiin.

*) ei sisällä vastaanotinta

80781 Letkunsuoja 10 m 80910 Imuletkuholkki 
classic imurasiaan 
Vanhempiin Allaway imur-
asioihin (ei RST/Reed) 80918 Imuletkuholkki 

Premium click-kiinnitteinen
 

80915 Imuletkun jatko- 
holkki kahden letkun 
yhdistämiseen 
Kahden imurasiakäynnistei-
sen letkun yhdistämiseen
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Putkipaketit

80341 Perusputkipaketti PPC 
C-sarjalle. 
Paketti sisältää:
• 2 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 15 kpl pölyputki 1,2 m
• 5 kpl kulma 90°
• 4 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl seinäteline
• 1 kpl ulospuhallusventtiili
• 5 kpl metallipanta
• 30 kpl putkistotiiviste
• noin 30 m pienjännitejohdin
• 3 kpl jatkoyhde
• 1 kpl asennusohje
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

80381 Lisäputkipaketti PPL-44 
Optima
Paketti sisältää:
• 1 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 3 kpl pölyputki 0,6 m
• 4 kpl pölyputki 1,2 m
• 2 kpl kulma 90°
• 2 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl metallipanta
• 15 kpl putkistotiiviste
• noin 10 m pienjännitejohdin
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

80331 Perusputkipaketti PPK-44 
Optima, Z- ja X-sarja, Duo ja M 1000
Paketti sisältää:
• 2 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 15 kpl pölyputki 1,2 m
• 5 kpl kulma 90°
• 4 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl ulospuhallusventtiili
• 5 kpl metallipanta
• 30 kpl putkistotiiviste
• noin 30 m pienjännitejohdin
• 3 kpl jatkoyhde
• 1 asennusohje
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

Tukkeutumaton 
putkisto 
Putkisto on yksi keskuspölynimurin 
tärkeimpiä osia. Vaikka se ei näy ulos-
päin kodin rakenteista, sen ominaisuudet 
ja oikea asennustapa ovat keskeisiä 
keskuspölynimurin toimivuuden kannalta. 

Allaway putkistojen liitokset on suunniteltu tiiviiksi niin, 
että putkiston liitoskohtiin ei jää pieniä törmäyspintoja, 
joihin esimerkiksi lasinsirut tai hammastikut voisivat 
tarttua kiinni. Optima-imurasiat sisältävät patentoidun 
siepparin, joka estää sukkien ja pienten esineiden pää-
syn imuputkistoon.

Imurasioiden sijainti ja putkistojen kulkureitit suunni-
tellaan yleensä talon rakennusvaiheessa. Putkistojen 
asennus kotiin onnistuu yleensä myös jälkikäteen. 

Kaikkia putkiston osia on saatavana yksittäin Allawayn 
jälleenmyyjiltä.

Ilmainen suunnittelupalvelu 
uudisrakentajalle!
Saat valmiin suunnitelman siitä kuinka keskus-
pölynimuri voidaan asentaa kotiisi sekä erittelyn 
tarvikkeista. Lue lisää www.allaway.fi
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Pölypussi- 
asennussarja 
mikrokuitu- 
pölypussilla, 2 kpl
81140 Z- ja X-sarja
81114 C-sarja
81115 A-sarja, Combo

Kertakäyttöinen 
hienosuodatin
10813 Z- ja X-sarja, 
C-sarja, M 1000, sekä 
keskusyksiköt (1991-)
Pestävä suodatin
10819 Z- ja X-sarja, 
C-sarja, M 1000, sekä 
keskusyksiköt (1991-)
10815 KP 1500, KP 1800

Mikrokuitu- 
pölypussi
80681 Z- ja X-sarja
80689 C-sarja
80688 A-sarja, EE-20, 
Combo
Myyntipakkaus 2 kpl  

80692 Suodatin- 
suoja 
5 kpl/pss. Suoda-
tinsuoja vähentää 
suodattimen 
huollon tarvetta. 
Voidaan käyttää 
10813 sekä 10819 
suodattimien 
päällä.

80687 Pölypussi 
Duo 
Duossa pölypussi 
on aina pakollinen.
Myyntipakkaus 
2 kpl 

10810 Suodatin- 
pari 
KP-vaahtosuodatin- 
parilla varustetut 
koneet (1982-1990), 
KP-1200, KP-1300, 
KP-1400S sekä 
EE-22 ja Nokipois. 

Varusta halutessasi keskusyksikkösi pölypussilla!
Ensimmäisellä kerralla tarvitset pölypussiasennussarjan.

80792 Ulospuhallusventtiili 
Siisti poistoputken venttiili ulkoseinään. 

80293 Putkenkiinnike, 3 kpl 
Mahdollistaa useita kiinnitys- 
asentoja. 

80965 Poistoäänenvaimennin 
Vaimentaa ulospuhallusääntä. 

80295 Jatkoyhde 
Jatkoyhteellä voi yhdistää kaksi
muhvaamatonta Allaway putkea. 

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

Asennustarvikkeet

81010 Rikkaimuri 
Kätevä esim. keittiön ja eteisen pika- 
siivouksessa. Rikkaimuri venyy ja 
palautuu 1 metristä 4 metriin, helppo 
säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa. 

80603 Esierottelija, teräs 
80604 Esierottelija, muovi 
Veden, hiekan, sahanpurun, askartelu-
jätteen, karkeiden roskien jne. imu-
rointiin käytettävä lisävaruste. Sisältää: 
Imuletku 3 m, metalli-, tekstiilisuulake, 
pölypussi, muovi/teräsastia, ylitäytön- 
estin, pestävä suodatin. Tilavuus 20 l. 
Korkeus 40 cm.
80691 Esierottelija suodatin
80688 Esierottelija pölypussi

80812 Autokit 
Imurointisuulakesarja auton imurointiin. 
Sisältää tampparin, harjasuulakkeen, 
tekstiilisuulakkeen, kapean kärkisuu-
lakkeen, suulakeadapterin ja mikrokui-
tuliinan.

81136 Letkukela 
Letkukela maks. 12 m letkulle, voidaan 
kiinnittää seinään.

80855 Jatkoletku 2 m
80856 Jatkoletku 4 m 
Toimii Allawayn kahva- sekä imurasia-
käynnisteisissä malleissa joissa on 
click-holkki.

Lisävarusteet ja tarvikkeet 
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Rikkaluukut - keittiön ja eteisen 
korvaamaton apuri
Keittiön lattialle kertyy helposti ruuan 
muruja, pieniä roskia tai lemmikin nappuloita. 
Rikkaluukun avulla pienet roskat ja murut on 
helppo siivota lattialta. Lattianrajaan asen-
nettavat rikkaluukut sopivat erityisen hyvin 
tiloihin, jotka vaativat siistimistä usein, kuten 
keittiöön ja eteiseen. 

Rikkaimurin lyhyt letku on kätevä 
apu pikasiivoukseen
Rikkaimuri venyvällä letkulla on kätevä apuri 
esimerkiksi keittiön ja eteisen siivouksessa. 
Rikkaimurin letku venyy metristä 
neljään metriin, joten se on 
helppo säilyttää esimerkiksi 
keittiön laatikossa. 

Imurasioiden oikealla sijoittelulla 
mukavuutta arkeen
Imurasiat ovat ainoa asia, jotka jäävät näkyville paikoille keskus- 
pölynimurin asennuksen jälkeen. Imurasioiden asentamisessa 
kannattaa huomioida niiden ulkoasun lisäksi myös sopiva asen-
nuskorkeus. Suosittelemme imurasioiden asennusta ergonomi-
sesti miellyttävälle korkeudelle jolloin imurointiletkun kiinnittämi-
nen sujuu kumartelematta. Löydät laajoista värivaihtoehdoista 
omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon. Optima-imurasia sisältää 
patentoidun siepparin, joka estää sukkien ja pienten esineiden 
kuten lasten rakennuspalikoiden pääsyn imuputkistoon.

Optima-kansiasetelma muovi
80177 Valkoinen  
80180 Hopea    
80179 Musta    
80181 Grafiitti    
80182 Antiikkimessinki   

Optima-kansiasetelma metalli
80230 Valkoinen    
80231 Harjattu hopea  
80232 Antrasiitti, musta   
80233 Satiini    

Optima-kansiasetelma metalli, 
lukollinen

80234 Valkoinen    
80236 Harjattu hopea  
80237 Antrasiitti, musta   
80235 Satiini
80290 Avain   

Rikkaluukku
81009 valkoinen  
81034 musta   
80289 RST-levy  

81010 Rikkaimuri 

Vinkki: Voit lisätä rikkaimuriin teräs- / alumiini- 
jatkovarren sekä haluamasi suulakkeen. 
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Päivitä luotettava klassikkosi uuteen 
Kaikki uudet keskusyksikkömme on valmistettu yhteen-
sopiviksi vanhojen Allaway  ja KaikkiPois mallien tilalle. 
Uudet keskusyksiköt voidaan asentaa vanhojen keskus- 
yksiköiden tilalle, eikä putkistoon tarvitse koskea. Alta 
löydät aiemmat mallimme, sekä niiden tilalle suositelta-
vat uudet mallit.

Imurasioiden päivittämi- 
sellä uusia ominaisuuksia 
Voit ottaa käyttöösi Allawayn kahva- 
käynnisteiset siivousvälinesarjat 
myös vanhemmissa järjestelmissä. 
Vaihtamalla imurasiat uudempiin 
Classic- tai Optima-imurasioihin 
mahdollistat kätevän kahvakäyn-
nisteisen siivousjärjestelmän 
käyttämisen myös vanhemmissa 
keskusyksiköissä. Kahvakäynnis-
tysominaisuuksien käyttäminen ei 
vaadi keskuspölynimurin päivittä-
mistä uuteen.

Z 55, Z 45i, Z 45, Z 35 ja X 30

C 40, C 30 ja C 40 LCD

AW, Kaikkipois, KP, A-sarja ja DV30 

CV 1750 ja 
CV 1950

CV 1350 ja 
CV 1100

Lisää ohjeita päivittämiseen löydät sivuiltamme www.allaway.fi

Vanha Classic 
1987-

Vanha puurasia 
1982-

80175 Classic- 
kansiasennelma

80175 Classic- 
kansiasennelma

80205 Koho- 
asennuskehys

80205 Koho- 
asennuskehys

80214 Jatke + 
tiiviste 

Voit käyttää 
myös uppo-
asennuskehystä
80195

+

+ +

/
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Allaway Oy
Kangasvuorentie 32 , PL 3, 40351 Jyväskylä
Puh: 020 7210 600 | E-mail: info@allaway.fi

Allawayn tehtävänä on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaam-
paa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa 
imuri jälkeensä jättää. Allawayn mielestä on parasta, että imurin poistoilma 
johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto Sinullekin on Allaway 
keskuspölynimuri. 

Allaway on aina ollut pitkäikäinen ja ekologinen valinta kodin puhtaanapitoon. 
Kotimainen Allawayn keskuspölynimuri on luotu kestämään ja oikein huollet-
tuna se on luotettava ja pitkäikäinen kumppani kodin siivoukseen. Laadukkaat 
osat kestävät oikein käytettyinä jopa useamman perinteisen imurin käyttöiän.

Allawayn toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 
ympäristöjärjestelmästandardi. Allawayn toiminnan tarkoituksena on tuottaa 
kestäviä ja luotettavia tuotteita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti 
laatuvaatimuksia ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 

Nyt Allawayn tuttuun laatuun yhdistyvät myös skandinaavinen design sekä 
pitkälle viedyt älyominaisuudet. Tervetuloa asiakkaaksemme! 

Puhdasta, luonnollisesti

 INSTAGRAM

*Puheluiden hinnat soitettaessa 020 -alkuiseen numeroon: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Soitettaessa ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta
Copyright Allaway Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Missä suomalainen koti siellä 
Allawayn keskuspölynimuri

Suomalaisille koti on ollut aina tärkeä. Ei ole merkitystä, 
asutko kerros- vai omakotitalossa. Koti voi olla uusi tai 
vanha ja se voi olla yhdessä tai useammassa kerrok-
sessa. Kotimainen Allaway keskuspölynimuri sopii 
jokaiseen kotiin - oli se sitten millainen tahansa.

Allawayn valikoimista löytyy jokaiseen imurointitarpee-
seen sopiva ratkaisu. Voit valita keskuspölynimurei-
demme joukosta mieleisesi ja erilaisia vaihtoehtoja on 
runsaasti saatavilla. 

Tehtävänämme on tehdä arkisesta siivouksesta 
helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puh-
taampaa. Tuotteemme on luotu kestämään ja oikein 
huollettuna saat keskuspölyimurista kotisi siivoukseen 
luotettavan ja pitkäikäisen kumppanin. 
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Tiesitkö, että kotimaista 
Allawayta käytetään yli 
250 000 suomalaisessa 

kodissa?

Viisi syytä valita 
keskuspölynimuri
Keskuspölynimuri soveltuu jokaiselle meistä, oli kyseessä 
sitten rivi-, kerros- tai omakotitalo. Asentaminen on 
helppoa ja sen voi tehdä myös valmiiseen asuntoon. 

Keskuspölynimurilla siivoaminen on hiljaista, 
koska keskusyksikkö sijoitetaan pois siivotta-
vista tiloista, esimerkiksi tekniseen tilaan tai 
siivouskomeroon.

Imurointi ei jätä jälkeensä tunkkaista hajua, 
koska poistoilma johdetaan suoraan asun-
nosta ulos ja sen ansiosta sisäilma on raikas.

Siivousvälineiden toimivuus mahdollistaa 
nopean, mutta tehokkaan siivoustuloksen. 
Ergonomisen ja kevyen kahvan ansiosta 
pölyjen imurointi on helppoa myös tasojen, 
kaappien ja verhotankojen päältä. 

Keskuspölynimuri on kestävä ja pitkäikäinen 
investointi. Se nostaa asunnon arvoa.

Saatavilla olevan suuren pölysäiliön ansiosta 
imurin tyhjennysväli on pitkä.

�

10-
20l
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Imuroinnin suunnannäyttäjä
Allawayn uusia Z- ja X-sarjojen keskuspölynimureita 
suunniteltaessa haluttiin yhdistää käyttömukavuus, 
kestävyys, skandinaavinen design ja tehokas keskus-
pölynimuri. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty 
erityistä huomiota - sekä ulkonäön, että toiminnallisuu-
den näkökulmasta. Tuoteperheen innovatiiviset ratkaisut 
tekevät asentamisesta, huoltamisesta, roskasäiliön 
tyhjentämisestä ja erityisesti siivoamisesta entistä 
helpompaa ja miellyttävämpää.

Allaway-sovellus nyt 
ladattavissa:

Allaway keskusyksiköt
Allawayn keskusyksiköt ovat kestäviä, laadukkaita ja 
suunniteltu tekemään imuroinnista helppoa ja miellyttä-
vää. Imurointikokemukseen liittyy vahvasti kahva, suulak- 
keet ja letku, mutta myös keskusyksikkö vaikuttaa 
lopputulokseen. Keskusyksikkö valitaan käyttökohteen, 
sijoittelun ja halutun tehon mukaan. Se voidaan asentaa 
esimerkiksi lämpimään varastoon, tekniseen tilaan tai 
siivouskomeroon. Keskuspölynimurin imurointiääni on 
hiljainen ja imuroidessasi voit helposti puhua yhtä aikaa 
puhelimessa tai kuunnella podcastia tai lempimusiikkiasi. 

Seuraa Z 45i -mallin 
toimintaa uudella 
Allaway-sovelluksella!
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Uudet Z- ja X-sarjan imurit
Z 45i -mallissa imuri on mahdollista yhdistää Bluetoothilla Allawayn 
mobiilisovellukseen. Sovelluksesta voit seurata imurointikertoja, 
kestoa, energiankulutusta ja laitteen tilaa. Saat tietoa sovellukseen 
laitteen huoltamisesta; sovellus ilmoittaa milloin vaihtaa suodatin, 
tyhjentää roskasäiliö tai jos laite tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä.

Älykkäät siivousvälineet Z 45i -malliin 
Z 45i -mallissa voit käynnistää sekä säätää imurisi tehoa 
vaivattomasti suoraan keskuspölynimurisi älykahvasta. 
Älykäs kahva kommunikoi langattomasti keskusyksikölle 
ja mahdollistaa myös tehonsäädön suoraan kahvasta. 
Lisäksi se muistuttaa kun on aika tyhjentää keskusyksi-
kön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri. 

Osaksi älykotia
Z 45i -keskuspölynimuri on mahdollista liittää 
osaksi myös kotiautomaatiojärjestelmää. Keskus- 
yksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatio- 
järjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. 
koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, 
roskasäiliön tyhjennystarve sekä mahdolliset 
häiriöt ja huoltotarpeet.

Z-, X- ja C-mallien käyntitieto 
voidaan välittää ilmanvaihto- 
koneelle, jolloin se säätää tulo- 
ilman määrää automaattisesti 
aina imuroitaessa.

Z- ja X-sarjan 
keskusyksiköiden 
mukana toimite-
taan seinäteline.

Lisää imurasioita 
käytössäsi

Zi- ja Z-mallin imurasia 
mahdollistaa imurin 
käytön keskusyksikön 
asennuspaikassa laajen- 
taen osaltaan imurin 
käyttöaluetta ja -kohteita.

Käytä pölypus-
silla tai ilman 

Pölypussin käyttö roska-
säiliössä tekee roskien 
tyhjentämisestä entistä 
hygieenisempää ja siis-
timpää. Pölypussit ovat 
saatavana lisävarusteena 
Z- ja X-sarjan malleihin.

Tilava roskasäiliö - 
helppo tyhjentää

Zi- ja Z-mallin helposti 
tartuttavat kahvat ja 
missä tahansa asennossa 
kiinnittyvä säiliö tekevät 
roskasäiliön tyhjentämi-
sestä helppoa.

Uusiksi ajateltu 
kiinnitys

Keskuspölynimurit kiinni- 
tetään seinätelineen avulla. 
Telineen voit asentaa 
kummin päin tahansa. 
Keskusyksikkö kiinnittyy 
seinätelineeseen vaivat-
tomasti uuden, tukevan 
click-kiinnityksen ansiosta.
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Hiljainen ja pieneen 
tilaan mahtuva C-sarja 
Allawayn C-sarjan keskusyksikkö on kätevä sijoittaa 
esimerkiksi 50 cm leveään siivouskomeroon. Putkisto 
voidaan viedä täysin piilossa seinän sisällä ja seinä- 
teline on mahdollista asentaa myös pinta-asennuksena, 
jolloin keskuspölynimurin putkisto tuodaan keskus- 
yksikköön seinän pinnalla. 

C-sarjan keskusyksiköt ovat roiskevesisuojattuja, joten 
ne voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuoneen märkä- 
tilaan ilman erillisiä suojarakenteita. C-sarjan keskus- 
yksiköissä on vakiona myös takaiskuventtiili joka 
mahdollistaa imurin poistoilman johtamisen yhteiseen 
poistoilmakanavaan.

Imureissa on 13 litran roskasäiliö jota voidaan käyttää 
pölypussin kanssa tai ilman. Käytettäessä pölypussia 
suodatin pysyy puhtaana ja huollon tarve pienenee 
huomattavasti. Allaway pölypussit on valmistettu korkea- 
laatuisesta mikrokuidusta. Pölypussiasennussarjan 
paikalleen asettaminen on helppoa ja se voidaan asen-
taa keskusyksikköön myös jälkikäteen. Tämän jälkeen 
keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

M 1000 - Suunniteltu 
kovaan käyttöön 
M 1000 keskuspölynimuri on tehty puoliammattikäyt-
töön sekä tiloihin, joissa siivottavat pinta-alat ja käyttö-
tunnit ovat suuria. Pienen kokonsa ansiosta M 1000 
soveltuu hyvin myös pienempiin asennustiloihin. Suu-
rella 20 litran roskasäiliöllä varustettua keskusyksikköä 
voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

Käyttökohteita M 1000 keskusyksikölle ovat erityisesti 
päiväkodit, pienet palvelu- ja hoivakodit, toimistotilat 
sekä suuret omakotitalot.

80764 Pinta- 
asennusraudat
C-sarjan seinä- 
telineelle 

81114 Pölypussi- 
asennussarja

80763 Seinäteline 
C-sarja
Harmaa 
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Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

Duo - Pieni ja tyylikäs  
Duo on pienikokoinen mutta tehokas, vapaasti sisätiloihin sijoi-
tettava keskuspölynimuri kerros-, rivi- tai omakotitaloon sekä 
vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin 
tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse 
(pysty- tai vaaka-asento).

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta 
puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan 
Aparto Kit-asennussarja, jolloin poistoilma suodattuu 
laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva 
ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle 
asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poisto- 
ilma jää laitteen sijoitustilaan. Duosta on saatavilla 
musta tai valkoinen malli, joissa molemmissa on vakio-
na mikrokuituinen pölypussi.

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. 

10 litran roskasäiliö tyhjennetään 
avaamalla kansi ja vaihtamalla 
vakiovarusteena oleva mikrokuitui-
nen pölypussi (80687) uuteen. 

Duo voidaan asentaa 
vaivattomasti, rakentei-
siin koskematta kerros- 
ja rivitalohuoneistoihin.

Pienen kokonsa ansiosta Duo 
soveltuu myös veneisiin, mat-
kailuautoihin ja -vaunuihin. Duo 
on E-sertifioitu UN-ECE R10 *) 
direktiivin mukaisesti.

Duo - Pieni ja tyylikäs  
Duo on pienikokoinen mutta tehokas, vapaasti sisätiloihin sijoi-
tettava keskuspölynimuri kerros-, rivi- tai omakotitaloon sekä 
vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin 
tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse 

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta 
puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan 
Aparto Kit-asennussarja, jolloin poistoilma suodattuu 
laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva 
ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle 
asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poisto-
ilma jää laitteen sijoitustilaan. Duosta on saatavilla 
musta tai valkoinen malli, joissa molemmissa on vakio-
na mikrokuituinen pölypussi.

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.

81116 Asennussarja Aparto Kit 
Duo-keskuspölynimurin asennussarja. 
Sisältää myös poistoilman hepa-suodattimen.
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82390 C 40 Premium 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asun-
toihin, joissa putkilinjan pituus keskus-
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on 
max. 45 m. 

82280 C 40 Premium LCD 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoi-
hin, joissa putkilinjan pituus keskusyksi-
költä kauimmaiselle imurasialle on max. 
45 m. LCD-näyttö helpottaa keskus-
yksikön huoltoa ja sitä voi säätää itse 
omien imurointitottumusten mukaisesti.

82380 C 30 Premium 
Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoi-
hin, joissa putkilinjan pituus keskus-
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on 
max. 35 m.

82520 Z 45 
Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin 
ja suuriin taloihin, joiden putkilinjan 
pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 45 m.

82500 Z 35 
Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin 
taloihin, joiden putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on
max. 35 m. 

82460 X 30 
Pieniin taloihin ja useimpiin asuntoihin 
soveltuva helposti asennettava ja 
taloudellinen keskusyksikkö. Putkilinjan 
pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 30 m.

82530 Z 45i 
Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö 
keskikokoisiin ja suurempiin taloihin, 
joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä 
kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m. 
Sisältää monipuolisen valikoiman 
siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja 
kahvakäynnisteisen imuletkuasennelman 
tehonsäädöllä. Zi-mallin lisätarvikkeet: 
81276 siivousvälinesarja 10 m, 81278 käsi-
kahva, 80814 signaalitoistin 

82540 Z 55 
Toiminnallinen keskusyksikkö integroi-
dulla imurasialla. Z 55 soveltuu suurille 
taloille, joiden putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle imurasialle on
max. 55 m.

Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana 
toimitetaan täysin uusi seinäteline
sekä putki- ja vaihtopaketti. Niiden 
avulla KP- ja A-sarjan sekä DV30 ja 
Combo-koneiden keskusyksikön voi 
helposti korvata uudella Z- tai X-sarjan 
keskusyksiköllä. Voit tarkistaa vaihto- 
paketin sopivuuden muiden valmista-
jien keskuspölynimureiden korvaami-
seen asiakaspalvelustamme.

Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana 
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Keskusyksiköiden vertailutaulukko

Kaikilla Allaway-keskus-
yksiköiden moottoreilla 
on 5 vuoden takuu.

Z 45i Z 55 Z 45 Z 35 X 30

C 40 
Premium 

LCD
C 40 

Premium
C 30 

Premium Duo M 1000
1) Imuputken pituus m 45 55 45 35 30 45 45 35 30 50
2) Sähköteho max W 1600 1900 1600 1600 1300 1700 1700 1800 1400 1600
2) Ilmateho max W 680 770 680 620 520 670 670 610 550 670
3) Äänenvoimakkuus 
Lp dB(A) +/- 2dB 64 64 64 64 64 57 57 57 58 70

2) Alipaine kPa max 30 32 30 29 28 32 32 30 29 37

Roskasäiliön koko l 20 20 20 20 14 13 13 13 10 20

Integroitu 
imurasia X X X X - - - - - -

Pölypussivalmius X X X X X X X X Vakiona X

Soft Start - 
käynnistys X - - - - X - - - X

Mitat mm 
(leveys x korkeus)

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

Paino kg 9 8,5 8,5 8,5 7 8 8 8 5,5 14

Asennustila mm 
(leveys x korkeus)

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

Sisältää siivous- 
välineet X - - - - - - - - -

Modbus-RTU 
rajapinta X - - - - - - - - -

Käyntitieto ilman-
vaihtojärjestelmälle X X X X X X X X X** X**

Takaiskuventtiili X X X X - X X X - -

Roiskevesitiivis IPx4 - - - - - - X X - -

Soveltuu komero-
asennukseen X X X X X X X X X -

Sulakkeen koko 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

Käyttöjännite 
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

Tärkeimpien symboleiden selitykset

Integroitu 
imurasia

Soft StartPölypussi- 
valmius

Tehonsäätö Radio-
ohjaus

20l 
roskasäiliö

14l 
roskasäiliö

Applikaatio Koti- 
automaatio

360o

roskasäiliö

82450 M 1000 
Soveltuu suuriin omakoti- 
taloihin sekä pienempiin 
ammattikäyttökohteisiin, 
kuten päiväkoteihin, palvelu-
taloihin tai kouluihin,  joissa 
putkilinjan pituus keskus- 
yksiköltä kauimmaiselle 
imurasialle on max. 50 m.

DUO 
82425 valkoinen  
82430 musta   
Laite soveltuu ahtaisiinkin 
tiloihin, sillä Duon voi asen-
taa pystyyn tai vaakaan. 
Laitteen kapasiteetti riittää 
imuroimaan noin 100 m2 
asunnon.

1) 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
**) Käyntitiedonilmaisin (80805) saatavana lisävarusteena.
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Kahvakäynnisteinen 
81049 9 m 
81059 10 m
81255 12 m
Sisältää monipuolisen 
valikoiman siivousvälineitä, 
kätevät säilytystelineet ja 
kahvakäynnisteisen imulet-
kuasennelman

Kahvakäynnisteinen
81047 9 m
81243 10 m
81251 12 m 
 
Sisältää laadukkaat perus- 
välineet ja kahvakäynnistei-
sen imuletkuasennelman

Imurasiakäynnisteinen 
81048 10 m
Sisältää monipuolisen va-
likoiman siivousvälineitä ja 
kätevät säilytystelineet 

Imurasiakäynnisteinen 
81046 8 m
81057 10 m
 
Sisältää laadukkaat perus-
välineet ja imurasiakäynnis-
teisen standard imuletku-
asennelman

Ergonomiset 
siivousvälineet 
Siivousvälineissämme on kiinnitetty huomiota 
erityisesti niiden toimivuuteen, ergonomiaan 
ja muotoiluun. Välineiden täytyy olla laaduk-
kaita, miellyttäviä käyttää ja kauniita katsella. 
Premium-siivousvälinesarjan kehityksessä 
on tehty yhteistyötä Työterveyslaitoksen 
tutkijoiden kanssa.

Premium Standard

Premium siivousvälinesarja sisältää myös: Standard siivousvälinesarja sisältää myös:

81051 Kahvakäynnis-
teinen teleskooppi- 
varsi, alumiini, pika-
kiinnitys  

80886 Teräksinen 
teleskooppijatko-
varsi  

80880 Kapeakärki-
suulake  

80880 Kapeakärki-
suulake 

80876 Lattia-/
mattosuulake  

80877  Lattia-/ 
mattosuulake  

81055 Teline 
letkua varten  

81053 Suulake- 
pidikkeet 
80917 Suulake- 
adapteri 
81054 Sivupidikkeet

81055 Teline 
letkua varten   

80870 Huonekalu-
kaksoissuulake  

80795 Tekstiili-
suulake  
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80877 Lattia-/matto- 
suulake 270  
Lattia-mattiasuulake 
kahdella pienellä pyörällä.
80867 Lattia-/matto- 
suulake 300  
Perussuulake ilman pyöriä 
eri lattiapinnoille. 

Premiun imuletkuasen-
nelma kahvakäynnistyk-
sellä
81210 9 m  
81211 10 m  
81242 12 m  

Premiun imuletkuasen-
nelma imurasiakäynnis-
tyksellä
81056 10 m  

Standard imuletkuasen-
nelma kahvakäynnistyk-
sellä
81226 9 m  
81227 10 m  

Standard imuletkuasen-
nelma imurasiakäynnis-
tyksellä
80889 8 m  
80894 10 m  

Imuletku
80922 2 m  
80924 4 m  
80926 6 m  
80928 8 m  
80921 10 m  

Käsikahva
81052 Premium  
80906 Kahva teräs  
80907 Standard muovi  

Jatkovarsi
81051 Premium  
80885 Jatkovarsi alumiini  
80886 Jatkovarsi teräs   

Radiokayttöiset tuotteet
81260 Käsikahva Premium  
80804 RC vastaanotin  
81269 RC siivousvälinesarja 
Premium 10 m*  
80806 RC signaalitoistin 
80811 RC rikkaluukun käynnistin

Zi-mallin siivousvälinesarja ja 
toistin ks. sivu 8

80991 Parkettisuulake 300 
81263 Parkettisuulake 370  
Suulakkeet, jotka ovat suun-
niteltu koville lattiapinnoille.

81150 Pitkä, joustava kapea-
kärkisuulake harjalla 730
Ahtaiden välien, ilmanvaihto- 
venttiilien, kylmälaitteiden 
taustojen ja alusten sekä 
auton sisätilojen imurointiin.

80981 Tekstiilisuulake  
Pieni ja kätevä suulake eri 
tekstiilipintojen imurointiin. 
80795 Pyöreä tekstiili- 
suulake
Pyöreä tekstiilisuulake 
harjaksilla, tekstiilipinnoille. 

80876 Lattia-/mattosuulake 
300 pyörällä  
Sisältää irrotettavan ja puhdis-
tettavan pyörän, jonka ansiosta 
suulake liikkuu vaivattomasti.
81143 Lattia-/mattosuulake 
300 matala
Suulakkeen avulla imuroit 
ahtaammatkin paikat. Koville ja 
pehmeille pinnoille. Sopii hal-
kaisijaltaan 32 - 35 mm varsiin.

80717 Mattotamppari  
Suulake suurten tekstiili- 
pintojen tamppaukseen.
80712 Huonekalutamppari  
Suulake sohvien, nojatuolien 
ja auton istuimien tamp- 
paukseen.

80854 Suulakemoppi  
80683 Vaihtomoppi  
Mikrokuitumoppi, jolla 
kuivamoppaat ja imuroit 
hellävaraisesti eri lattia- 
pinnat. Voidaan käyttää 
mopin kanssa tai ilman.

80880 Kapeakärkisuulake  
Kätevä ahtaiden paikkojen 
imurointiin.
80875 Rakoharjasuulake  
Kiinnitetään kapeakärki-
suulakkeeseen, jolloin yltät 
helposti vaikeasti siivottaviin 
paikkoihin. 

Suulakkeet ja imuletkut

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

80870 Huonekalu- 
kaksoissuulake 
Erilaisten pintojen imu-
rointiin, kaksi suulaketta 
yhdessä. Kätevä esimerkiksi 
listojen ja haastavien pinto-
jen imurointiin.

10 m 

Käsikahva
Premium 

*) ei sisällä vastaanotinta

80781 Letkunsuoja 10 m 80910 Imuletkuholkki 
classic imurasiaan 
Vanhempiin Allaway imur-
asioihin (ei RST/Reed) 80918 Imuletkuholkki 

Premium click-kiinnitteinen
 

80915 Imuletkun jatko- 
holkki kahden letkun 
yhdistämiseen 
Kahden imurasiakäynnistei-
sen letkun yhdistämiseen

Lattia-/mattosuulake 

Suulakkeet ja imuletkut

Parkettisuulake 300
Parkettisuulake 370 

Suulakkeet, jotka ovat suun
niteltu koville lattiapinnoille.

Pitkä, joustava kapea
kärkisuulake harjalla 730
Ahtaiden välien, ilmanvaihto-

Suulakkeet ja imuletkut
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Putkipaketit

80341 Perusputkipaketti PPC 
C-sarjalle. 
Paketti sisältää:
• 2 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 15 kpl pölyputki 1,2 m
• 5 kpl kulma 90°
• 4 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl seinäteline
• 1 kpl ulospuhallusventtiili
• 5 kpl metallipanta
• 30 kpl putkistotiiviste
• noin 30 m pienjännitejohdin
• 3 kpl jatkoyhde
• 1 kpl asennusohje
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

80381 Lisäputkipaketti PPL-44 
Optima
Paketti sisältää:
• 1 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 3 kpl pölyputki 0,6 m
• 4 kpl pölyputki 1,2 m
• 2 kpl kulma 90°
• 2 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl metallipanta
• 15 kpl putkistotiiviste
• noin 10 m pienjännitejohdin
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

80331 Perusputkipaketti PPK-44 
Optima, Z- ja X-sarja, Duo ja M 1000
Paketti sisältää:
• 2 kpl imurasia optima muovi 

(valkoinen)
• 15 kpl pölyputki 1,2 m
• 5 kpl kulma 90°
• 4 kpl kulma 45°
• 1 kpl haara 45°
• 1 kpl ulospuhallusventtiili
• 5 kpl metallipanta
• 30 kpl putkistotiiviste
• noin 30 m pienjännitejohdin
• 3 kpl jatkoyhde
• 1 asennusohje
Putkiston osat asennetaan ilman liimoja 
tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa 
niitä on mahdollista modifioida myös 
asennuksen jälkeen.

Tukkeutumaton 
putkisto 
Putkisto on yksi keskuspölynimurin 
tärkeimpiä osia. Vaikka se ei näy ulos-
päin kodin rakenteista, sen ominaisuudet 
ja oikea asennustapa ovat keskeisiä 
keskuspölynimurin toimivuuden kannalta. 

Allaway putkistojen liitokset on suunniteltu tiiviiksi niin, 
että putkiston liitoskohtiin ei jää pieniä törmäyspintoja, 
joihin esimerkiksi lasinsirut tai hammastikut voisivat 
tarttua kiinni. Optima-imurasiat sisältävät patentoidun 
siepparin, joka estää sukkien ja pienten esineiden pää-
syn imuputkistoon.

Imurasioiden sijainti ja putkistojen kulkureitit suunni-
tellaan yleensä talon rakennusvaiheessa. Putkistojen 
asennus kotiin onnistuu yleensä myös jälkikäteen. 

Kaikkia putkiston osia on saatavana yksittäin Allawayn 
jälleenmyyjiltä.

Ilmainen suunnittelupalvelu 
uudisrakentajalle!
Saat valmiin suunnitelman siitä kuinka keskus-
pölynimuri voidaan asentaa kotiisi sekä erittelyn 
tarvikkeista. Lue lisää www.allaway.fi
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Pölypussi- 
asennussarja 
mikrokuitu- 
pölypussilla, 2 kpl
81140 Z- ja X-sarja
81114 C-sarja
81115 A-sarja, Combo

Kertakäyttöinen 
hienosuodatin
10813 Z- ja X-sarja, 
C-sarja, M 1000, sekä 
keskusyksiköt (1991-)
Pestävä suodatin
10819 Z- ja X-sarja, 
C-sarja, M 1000, sekä 
keskusyksiköt (1991-)
10815 KP 1500, KP 1800

Mikrokuitu- 
pölypussi
80681 Z- ja X-sarja
80689 C-sarja
80688 A-sarja, EE-20, 
Combo
Myyntipakkaus 2 kpl  

80692 Suodatin- 
suoja 
5 kpl/pss. Suoda-
tinsuoja vähentää 
suodattimen 
huollon tarvetta. 
Voidaan käyttää 
10813 sekä 10819 
suodattimien 
päällä.

80687 Pölypussi 
Duo 
Duossa pölypussi 
on aina pakollinen.
Myyntipakkaus 
2 kpl 

10810 Suodatin- 
pari 
KP-vaahtosuodatin- 
parilla varustetut 
koneet (1982-1990), 
KP-1200, KP-1300, 
KP-1400S sekä 
EE-22 ja Nokipois. 

Varusta halutessasi keskusyksikkösi pölypussilla!
Ensimmäisellä kerralla tarvitset pölypussiasennussarjan.

80792 Ulospuhallusventtiili 
Siisti poistoputken venttiili ulkoseinään. 

80293 Putkenkiinnike, 3 kpl 
Mahdollistaa useita kiinnitys- 
asentoja. 

80965 Poistoäänenvaimennin 
Vaimentaa ulospuhallusääntä. 

80295 Jatkoyhde 
Jatkoyhteellä voi yhdistää kaksi
muhvaamatonta Allaway putkea. 

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

Asennustarvikkeet

81010 Rikkaimuri 
Kätevä esim. keittiön ja eteisen pika- 
siivouksessa. Rikkaimuri venyy ja 
palautuu 1 metristä 4 metriin, helppo 
säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa. 

80603 Esierottelija, teräs 
80604 Esierottelija, muovi 
Veden, hiekan, sahanpurun, askartelu-
jätteen, karkeiden roskien jne. imu-
rointiin käytettävä lisävaruste. Sisältää: 
Imuletku 3 m, metalli-, tekstiilisuulake, 
pölypussi, muovi/teräsastia, ylitäytön- 
estin, pestävä suodatin. Tilavuus 20 l. 
Korkeus 40 cm.
80691 Esierottelija suodatin
80688 Esierottelija pölypussi

80812 Autokit 
Imurointisuulakesarja auton imurointiin. 
Sisältää tampparin, harjasuulakkeen, 
tekstiilisuulakkeen, kapean kärkisuu-
lakkeen, suulakeadapterin ja mikrokui-
tuliinan.

81136 Letkukela 
Letkukela maks. 12 m letkulle, voidaan 
kiinnittää seinään.

80855 Jatkoletku 2 m
80856 Jatkoletku 4 m 
Toimii Allawayn kahva- sekä imurasia-
käynnisteisissä malleissa joissa on 
click-holkki.

Lisävarusteet ja tarvikkeet 
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Rikkaluukut - keittiön ja eteisen 
korvaamaton apuri
Keittiön lattialle kertyy helposti ruuan 
muruja, pieniä roskia tai lemmikin nappuloita. 
Rikkaluukun avulla pienet roskat ja murut on 
helppo siivota lattialta. Lattianrajaan asen-
nettavat rikkaluukut sopivat erityisen hyvin 
tiloihin, jotka vaativat siistimistä usein, kuten 
keittiöön ja eteiseen. 

Rikkaimurin lyhyt letku on kätevä 
apu pikasiivoukseen
Rikkaimuri venyvällä letkulla on kätevä apuri 
esimerkiksi keittiön ja eteisen siivouksessa. 
Rikkaimurin letku venyy metristä 
neljään metriin, joten se on 
helppo säilyttää esimerkiksi 
keittiön laatikossa. 

Imurasioiden oikealla sijoittelulla 
mukavuutta arkeen
Imurasiat ovat ainoa asia, jotka jäävät näkyville paikoille keskus- 
pölynimurin asennuksen jälkeen. Imurasioiden asentamisessa 
kannattaa huomioida niiden ulkoasun lisäksi myös sopiva asen-
nuskorkeus. Suosittelemme imurasioiden asennusta ergonomi-
sesti miellyttävälle korkeudelle jolloin imurointiletkun kiinnittämi-
nen sujuu kumartelematta. Löydät laajoista värivaihtoehdoista 
omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon. Optima-imurasia sisältää 
patentoidun siepparin, joka estää sukkien ja pienten esineiden 
kuten lasten rakennuspalikoiden pääsyn imuputkistoon.

Optima-kansiasetelma muovi
80177 Valkoinen  
80180 Hopea    
80179 Musta    
80181 Grafiitti    
80182 Antiikkimessinki   

Optima-kansiasetelma metalli
80230 Valkoinen    
80231 Harjattu hopea  
80232 Antrasiitti, musta   
80233 Satiini    

Optima-kansiasetelma metalli, 
lukollinen

80234 Valkoinen    
80236 Harjattu hopea  
80237 Antrasiitti, musta   
80235 Satiini
80290 Avain   

Rikkaluukku
81009 valkoinen  
81034 musta   
80289 RST-levy  

81010 Rikkaimuri 

Vinkki: Voit lisätä rikkaimuriin teräs- / alumiini- 
jatkovarren sekä haluamasi suulakkeen. 
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Päivitä luotettava klassikkosi uuteen 
Kaikki uudet keskusyksikkömme on valmistettu yhteen-
sopiviksi vanhojen Allaway  ja KaikkiPois mallien tilalle. 
Uudet keskusyksiköt voidaan asentaa vanhojen keskus- 
yksiköiden tilalle, eikä putkistoon tarvitse koskea. Alta 
löydät aiemmat mallimme, sekä niiden tilalle suositelta-
vat uudet mallit.

Imurasioiden päivittämi- 
sellä uusia ominaisuuksia 
Voit ottaa käyttöösi Allawayn kahva- 
käynnisteiset siivousvälinesarjat 
myös vanhemmissa järjestelmissä. 
Vaihtamalla imurasiat uudempiin 
Classic- tai Optima-imurasioihin 
mahdollistat kätevän kahvakäyn-
nisteisen siivousjärjestelmän 
käyttämisen myös vanhemmissa 
keskusyksiköissä. Kahvakäynnis-
tysominaisuuksien käyttäminen ei 
vaadi keskuspölynimurin päivittä-
mistä uuteen.

Z 55, Z 45i, Z 45, Z 35 ja X 30

C 40, C 30 ja C 40 LCD

AW, Kaikkipois, KP, A-sarja ja DV30 

CV 1750 ja 
CV 1950

CV 1350 ja 
CV 1100

Päivitä luotettava klassikkosi uuteen 
Kaikki uudet keskusyksikkömme on valmistettu yhteen-
sopiviksi vanhojen Allaway  ja KaikkiPois mallien tilalle. 
Uudet keskusyksiköt voidaan asentaa vanhojen keskus-

-

Päivitä luotettava klassikkosi uuteen Päivitä luotettava klassikkosi uuteen 

Lisää ohjeita päivittämiseen löydät sivuiltamme www.allaway.fi

Vanha Classic 
1987-

Vanha puurasia 
1982-

80175 Classic- 
kansiasennelma

80175 Classic- 
kansiasennelma

80205 Koho- 
asennuskehys

80205 Koho- 
asennuskehys

80214 Jatke + 
tiiviste 

Voit käyttää 
myös uppo-
asennuskehystä
80195

+

+ +

/



13891 M
A0084FI Rev02 12/2019

Allaway Oy
Kangasvuorentie 32 , PL 3, 40351 Jyväskylä
Puh: 020 7210 600 | E-mail: info@allaway.fi

Allawayn tehtävänä on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaam-
paa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa 
imuri jälkeensä jättää. Allawayn mielestä on parasta, että imurin poistoilma 
johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto Sinullekin on Allaway 
keskuspölynimuri. 

Allaway on aina ollut pitkäikäinen ja ekologinen valinta kodin puhtaanapitoon. 
Kotimainen Allawayn keskuspölynimuri on luotu kestämään ja oikein huollet-
tuna se on luotettava ja pitkäikäinen kumppani kodin siivoukseen. Laadukkaat 
osat kestävät oikein käytettyinä jopa useamman perinteisen imurin käyttöiän.

Allawayn toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 
ympäristöjärjestelmästandardi. Allawayn toiminnan tarkoituksena on tuottaa 
kestäviä ja luotettavia tuotteita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti 
laatuvaatimuksia ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 

Nyt Allawayn tuttuun laatuun yhdistyvät myös skandinaavinen design sekä 
pitkälle viedyt älyominaisuudet. Tervetuloa asiakkaaksemme! 

Puhdasta, luonnollisesti

� �

*Puheluiden hinnat soitettaessa 020 -alkuiseen numeroon: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Soitettaessa ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta
Copyright Allaway Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


