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Merkezi  süpürge sistemi 
– sağlığınız için 

Avrupalı Allaway kaliteye yatırım yapar

Allaway güvenilir ve sürdürülebilir bir seçimdir; sürekli olarak yeni 
temizlik aparatları ile ürünlerini günceller. Allaway aynı zamanda 
sistemin tüm parçalarını ve aksesuarlarını kendisi üreten tek merkezi 
süpürge üreticisidir. En küçük ayrıntılarda bile  firmanın kendine 
özgü farklılıkları görülebilir. Bütün bunlar, sistemin tüm parçalarının 
uyum içinde çalışmasının, dolayısıyla güvenilir ve uzun ömürlü 
olmasının garantisidir.

Tüm Allaway ürünleri Lloyd sertifikalı ISO 9001:2000 kalite 
standardına uygun üretilmekedir. Allaway’in kalite politikası 
müşterilerin yüksek kaliteli ürünler ve profesyonel servis almasını 
garanti eder.

Araştırmalar gösteriyorki; kapalı alanlardaki kalitesiz 
hava, alerjilerin ana sebeplerinden  biridir. Zamanımızın 
%90’ı kapalı alanlarda geçiyor, dolayısıyla elektrik 
süpürgesinin bıraktığı havanın önemi büyüktür. 
Biz buna en iyi yaklaşımın atık havanın evin dışına 
gönderilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı 
size merkezi elektrik süpürgesini öneriyoruz.

Merkezi süpürge sistemini kullanmak çok kolaydır; katlanabilir 
hortumunu odadan odaya taşımak çok büyük güç gerektirmez, bu 
da sizi ağır bir süpürge ve kablo yumağını taşımaktan kurtarır. Toz 
ve pislikler uygun ortama monte edilmiş hazneye toplanırken atık 
hava da evin dışına atılır. Böylece evin içindeki hava temiz kalır.
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Daha çevreci bir ev için.
Çevre, Allaway için önemlidir.  Bizim yaptığımız 
ürün tasarımlarında çevre her zaman öncelikli 
olmuştur.  Allaway’in ürün gruplarının hepsi 
ekolojik dengeyi koruyarak evinizi temizler.

Çevre, üretim aşamasının her safasında düşünülmüştür. 
Geride bıraktıklarımızın önemli olduğunu bildiğimiz için; kalite 
prosedürlerini çevreye en az zarar verecek şekilde düzenledik. 
Geri dönüşümlü tüm ürünlerimizi işaretledik, böylece yıllar sonra 
bile tespit edilebilecekler.

Üretim aşamasında atıklarımızı minimize ettik ve 
%95’ini geri kazandık.Allaway’in ürünleri içinde daha 
az enerji ile daha çok güç üreten modelleri de artık 
mevcut. Bu ürünler yeşil bir yaprak ile etiketlendi. 
Ayrıntı için takip eden sayfalara bakınız.

Allaway- daha sağlıklı ve daha keyifl i 
temizlik için;
•   Anti-alerjik
•   Sessiz
•   Hafif ve kullanımı kolay
•   Verimli ve hijyenik 
•   Uzun ömürlü
•   Evinizin değerini artırır
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Temizleme işlemi olurken en sevdiğiniz müziği dinleyebilir 
veya arkadaşınızla telefonda sohbet edebilirsiniz. Duyacağınız 
tek ses Allaway merkezi süpürge sisteminin emdiği hava sesi 
olacaktır. Ana ünitenin yaptığı gürültü monte edildiği uzak 
köşede kimseyi rahatsız etmeyecektir. Ana ünite evin istenilen 
herhangi bir yerine monte edilebilir, dolap içi, garaj, depo, 
banyo vs.

Allaway’in yeni ürünü Duo evin herhangi bir yerine monte 
edilebilir. Özellikle yazlık evler, küçük apartman daireleri 
için tasarlanmıştır. Duo egzoz çıkışı olmayan durumlar 
için de idealdir.  En iyi emiş gücü doğru ürünün  seçilmesi 
ile gerçekleşir. Doğru ürün toplam alana ve en uzak priz 
mesafesine göre seçilmelidir.
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Allaway bir Finlandiya markasıdır ve ürün-
leri, Jyvaskyla- Finlandiya’da üretilmektedir.

İyi bir süpürgeyi kullanmak 
keyifl idir.
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Kullanışlı duvar prizi işinizi kolaylaştırır

Ana ünite birçok değişik yere monte edilebilecek, 
her türlü duvar yapısına uygun montaj aparatlarına 
sahiptir. Uygun şekilde monte edilen ana ünitenin toz 
haznesini kolayca boşaltabilirsiniz. Kilidi açınca atık 
kabı tırnaklarda asılı kalır, boşaltmak için atık kabını  
almanız kolaylaşır.

Toz torbası montaj kiti
Toz torbası Allaway ana üniteleri için zorunlu 
değildir. Toz torbası kullanımı filtre bakım süresini 
uzatır ve atığı boşaltma işlemi daha hijyenik olur. 
Duo için toz torbası standarttır. 

Allaway’in eşsiz çelik gövde yapısı  sayesinde 
sistemler sessiz çalışır, dayanıklıdır ve uzun 
ömürlüdür. Bu sistem A ve C serisinde mevcuttur.

Daha fazla bilgi

Çelik kaplı merkezi üniteler

Allaway LCD ekranlar

Yüksek-kalite

Allaway kullanımı kolay, yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar üretti, bu da 
temizleme işini daha da kolaylaştırdı. Ana ünitenin üzerinde duran bu ekran, 
filtrenin durumunu, sistemin bakım zamanını, toplam çalışma saatini, toz 
haznesini boşaltmanız gereken zaman gibi detayları size hatırlatır. Kullanma 
alışkanlığınıza göre ayarları değiştirebilirsiniz. LCD ekran C40 LCD ve A 40 
LCD modellerinde mevcuttur.

Ekranın size sunduğu yararlı bilgiler

• Toplam çalışma zamanı

•  Toz haznesi doluluk durumu

•  Toz haznesi boşaltıldıktan sonra geçen zaman

•  Toz haznesi bakım sıklığı seçimi

•  Filtrenin durumu

•  Ana ünitenin bulunduğu ortam ısısı

•  Strandart bakım göstergesi
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Lloyd Kalite Yönetim Sistemi 
Standartları tarafından 
onaylanmıştır.

Üretim işleminde atık üretimi minimize 
edilmiş ve %95 i tekrar kullanılmıştır.

C 30
C 30 ana ünite orta-büyüklükteki evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 
35 metreyi geçmemelidir. C serisinin 
küçük fakat güçlü baz modelidir.

C 40 LCD
Bu seri orta büyüklükte ve büyük evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 
45 metreyi geçmemelidir. Teknolojisi 
sayesinde az enerji tüketir. LCD ekranı 
sayesinde bakımı daha kolaydır ve 
bakım sıklığı kullanım alışkanlığına göre 
ayarlanabilir. Bu model LCD ekranlıdır ve 
motoru korumak için soft-start özelliğe 
sahiptir.

C 40
Bu seri orta büyüklükte ve büyük evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 
45 metreyi geçmemelidir. Teknolojisi 
sayesinde az enerji tüketir, ekolojik 
bir cihazdır. Bu üniteler yeşil yaprak 
figürüyle işaretlenmiştir.

Sessiz ve dayanıklı
Allaway C serisi ALLAWAY C SERİSİ

Allaway C serisi ana üniteleri 
gürültüsüz ve suya dayanıklı yapısı 
(C30, C40) sayesinde, dolap içine hatta 
banyoya monte edilebilir.
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C 40 SONİS 
Bu seri orta büyüklükte ve büyük evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 45 
metreyi geçmemelidir. Teknolojisi saye-
sinde az enerji tüketir. C40 Sonis modeli 
ses ile çalışmaktadır. Durduğunuzda sis-
tem de otomatik duracağı için enerji ta-
sarrufu sağlar.
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A 30
A 30 ana ünite orta büyüklükteki evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 
35 metreyi geçmemelidir. A serisinin 
güçlü bir baz modelidir.

A 40 LCD
Bu seri orta büyüklükte ve büyük 
evler için üretilmiştir. En uzak priz 
mesafesi 45 metreyi geçmemelidir. 
Teknolojisi sayesinde az enerji tüketir.
LCD ekranı sayesinde bakım sıklığını 
alışkanlıklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. 
Bu modelde LCD ekran standarttır ve 
soft start özelliği motorun korunmasını 
sağlar.

A 60
A 60 serisi büyük evler ve küçük oteller 
için üretilmiş güçlü bir ana ünitedir. 
Maksimum boru uzunluğu 60 metreye 
kadar çıkar. Soft start teknolojisi ile 
motoru korunmuştur. 

Profesyonel ihtiyaçlar için Allaway 
Manta serisi ana üniteler de mevcuttur. 
Manta, halka açık alandarda, otellerde, 
gemilerde ve kreşlerde kullanılabilecek 
güçlü bir yapıya sahiptir.

Daha fazla bilgi için www.allaway.com.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

A 40
Bu seri orta büyüklükte ve büyük evler 
için üretilmiştir. En uzak priz mesafesi 
45 metreyi geçmemelidir. Teknolojisi 
sayesinde az enerji tüketmesi 
nedeniyle ekolojik bir cihazdır.

Güçlü ve büyük
Allaway A serisiALLAWAY A SERİSİ

A serisi ana üniteler tesisat odasına, 
garaja veya kilere monte edilebilir.  
Sağlam ve dayanıklı motorları uzun 
çalışma zamanına sahiptir.  Büyük toz 
kabı ve su sızdırmazlık özelliği (A 30, 
A 40, A 60) çalışma güvenilirliği sağlar. 
Siklonik özelliği tozun, toz haznesine 
kolaylıkla akmasını sağlar (20L).
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Allaway bir Finlandiya markasıdır ve 
ürünleri, Jyvaskyla- Finlandiya’da üretil-
mektedir.

A
B
e
m
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Az enerji ile daha fazla güç sağlayan 
ekolojik bir Allaway ana ünitesi de 
seçebiliriniz.

Kullanışlı Duo yazlık eviniz için de 
mükemmel.

Şık Duo küçük yerler için de uygun. Duo duvara dokunmadan evinize monte edilebilir
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Duo’yu duvara veya dolap içindeki rafa veya 
başka bir yere monte edebilirsiniz. Örneğin 
ana üniteyi dolap içine monte ederseniz, pirizi 
dolabın dışına monte edebilirsiniz.

Piriz direk olarak Duo’ya da takılabilir.

Duo apartman dairelerine, yazlıklara, teknelere, otobüslere ve 
karavanlara kolaylıkla monte edilebilen, küçük merkezi süpürge 
sistemidir. Duo hafif ve yatay-dikey monte edilebilmesi nedeniyle 
ev içinde her yere monte edilebilir. Siyah ve beyaz renkleri 
mevcuttur.

Duo aynı zamanda egzoz dışarıya verilebilecek bir yere 
de monte edilebilir. Eğer egzoz dışarı verilemezse 
satın alınabilecek Aporto kit içindeki Hepa filtre 
ile ev içine de monte edilebilir. Bu durumda 
atılan hava Duo’nun monte edildiği alan içine 
hapsolacağı için evin içine atılmaz.

vveevev  

Toz kabı basitçe kapak açılarak ve mikro 
fiber toz torbası değiştirilerek boşaltılır.

Kullanışlı ve şık. 
Allaway Duo

Lloyd Kalite Yönetim Sistemi 
Standartları tarafından 
onaylanmıştır.
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*) Ana ünite ile en uzak piriz arası
**) tribünden ölçülmüştür
***) IEC 60704 standardına göre ölçülmüştür
****) kurulum klavuzundan yer gereksinimlerini kontrol ediniz
Allaway ana üniteleri 16 A otomatik sigortaya sahip prizlere bağlanmalıdır.
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Daha çevreci bir Allaway ana 
ünite de seçebilirsiniz.

Allaway merkezi süpürge sistemleri 250.000  
Finlandiyalı’nın evine kurulu olmasının yanında, 
hızlı ve kolay temizlik gerektiren özel projelerde de 
kullanılmıştır (oteller, gemiler, otobüsler, karavanlar).

Yüksek kalite Allaway ürünleri Avrupa ülkelerinin 
birçoğunda da kullanılmaktadır.

V-serisi her kuruluma uygun üç 
farklı model sunmaktadır. V-serisi 
güzel ve verimli ana ünite için ideal 
bir seçimdir. V modelleri çelik  ve 
modern plastik karışımı yapıya 
sahiptir.

Ekonomik ve kullanışlı.
Allaway V serisi

Allaway merkezi vakum süpürgeleri teknik özellikleri
ANA ÜNİTELER      C 30  A 30 A 40  A 60   V 3 V 4 V 6 DUO
    A 40 LCD    Power Plus  

*) Boru uzunluğu max.m  35 45 35 45 60 30 40 60 30

Çalışma voltajı min.-max.V~50 Hz  207-244 207-244  207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244

**) Elektriksel güç max.W 1800 1700 1800 1700 2200 1300 1800 2200 1300

**) Vakum max.kPa 30 32 30 32 35 30 30 35 29

**) Hava gücü max.W 610 670 610 670 780 480 610 780 550

***) Gürültü seviyesi Lp dB(A)+2dB 57 57 58 58 64 60 57 64 58

Toz kabı litre (net) 13 13 20 20 20 14 14 20 10

****) Genişlik mm 350 350 340 340 340 340 340 340 440

****) Yükseklik mm 595 595 730 730 730 630 650 730 300

Ağırlık kg 8 8 8 8 8 6 7 7,5 5,5

Sıcaklık koruması Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Aşırı yük koruması Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Geri kaçıs valfi Evet Evet 

Su geçirmezlik IPx4 Evet Evet (C 40) Evet Evet (A 40) Evet Evet Evet Evet  

  

C 40 
C 40 LCD
C 40 Sonis
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Patentli yakalama teknolojisi, büyük objelerin sisteme 
kaçmasını engeller. Emiş hortumu bağlantıları kolay kilitlenir 
ve sıkı durur.

Duvar girişi prizlerinin geniş renk seçenekleri vardır. Yapmanız 
gereken evinize uygun rengi seçmek.

Sistem altyapısı
Süpürgenizin içine oyuncak kaçtı diye 

endişelenmenize gerek yok. Allaway’in 

patentli yakalama teknolojisi sayesinde sistemi 

tıkayabilecek objeler duvar girişinde tutulur. Aynı 

zamanda Allaway ürünleri duvardaki girişten 

geçebilen her objenin atık haznesine gideceğini 

garanti eden bir sistem altyapısına sahiptir.

Tüm dirsekler geniş açılıdır, tıkanma riski olan sert 
dönüşler yoktur. Tüm dirsekler güçlendirilmiştir.  Tüm 
boruların içi kaygan ve düzgündür. Boru çapı (40/44) 
optimum olacak şekilde dizayn edilmiştir. Allaway  
piyasada başka kimsede olmayan boru sistemi sayesinde 
maksimum akışı sağlayacak teknolojiye sahiptir.

Borular (40/44) mükemmel akış özelliklerine sahiptir; 
iç yüzeyler tamamen pürüzsüzdür ve güçlendirilmişlerdir. 
Dirsekler optimum akış olacak şekilde tasarlanmıştır.

Borular (40/44) mükemmel akış özelliklerine sahiptir; 
iç yüzeyler tamamen pürüzsüzdür ve güçlendirilmişlerdir. 
Dirsekler optimum akış olacak şekilde tasarlanmıştır

44 mm lik Allaway boru sistemi  mükemmel akış özelliklerine sahiptir, 
bu toz akışı için gerekli olan 20 m/s akış hızının garantisidir.
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Kullanışlı kutusu kurulum esnasında parçaların 
korunmasını sağlar.  Ayrıntılı kurulum talimatları 
Temel Kit ve Ek Kit’in içinde mevcuttur.

İÇERİK Temel kit Ek kit
 PPK-44 PPL-44  
 adet adet

Optima Duvar Prizi (beyaz) 3 1

Vakum borusu Ø44 mm, 0.6 m 8 3

Vakum borusu Ø44 mm, 1.2 m  14 4

Dirsek 90° 7 2

Dirsek 45° 6 2

Y Dirsek 45°  2 1 

Egzoz Valfi 1

Metal kelepçe 6 1

Boru contası 39 15

Düşük voltaj kablosu, 30 m 1

Düşük voltaj kablosu, 10 m  1 

Kurulum talimatları 1

KURULUM SETİ

Merkezi süpürge sistemi boruları 
duvar içinde gizlenebildiği için 

görünmezler.

Tüm sistemlerimiz tam bir kurulum kitine sahiptir. Değişik 
kurulum seçenekleri için kurulum kitapçığımıza 
(www.allaway.com.tr) bakınız.

Kurulumu kolay

Allaway sistem altyapısını eski ve yeni evlerde uygulamak 
kolaydır. Sistem altyapısı değişik yaş ve formlardaki duvarlara, 
merdivenlere ve dolaplara monte edilebilir. Daha sonra sistemi 
uzatmak veya genişletmek de mümkündür.



Koldan çalıştırmalı Premium temizlik seti Allaway’in tüm setleri kolay takılıp çıkarılma özelliklidir. Bağlantılar, 
hava sızdırmaz contalar sayesinde çok sıkı sabitlenir.

Alüminyum ve çelik

Alüminyum Premium temizlik seti 
çok ergonomiktir, tutma açısı ve şekli 
Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitüsü 
araştırmacıları tarafından tasarlanmıştır. 
Hafif, aliminyum teleskopik başlık en zor 
köşelere ulaşmanızı sağlar.

Premium setin koldan ve pirizden 
çalıştırma özelliği olan iki farklı modeli 
vardır. Premium temizlik setinin içinde 
duvar ve ya kapı askı aparatı da vardır.

Çelik Standart temizlik setinin (yüksek 
kaliteli temel parçalar içerir) prizden 
veya koldan çalıştırma özelliği vardır. Bu seti farklı uçlarla ve askı 
aparatlarıyla tamamlayabilirsiniz (ayrı ayrı satılır).

Temizlik setleri
Rafl ar,  koltuk altları, kalorifer petekleri, halılar, 

perdeler... Farklı yüzeyleri ve objeleri temizlemenin 

en iyi yolu amaca uygun aparat kullanmaktır. Allaway 

temizlik setlerinde temel temizlik için gerekli aparatlar 

mevcuttur. Bir uç seti, teleskobik süpürge borusu, 

hortum ve hortum tutucu, Standart ve Premium 

paketlerde mevcuttur.  Daha iyi sonuçlar için, Allaway 

geniş bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır; halılar için 

güçlü başlık, mutfak için uzayan hortum, sıvılar ve kül 

emmek için bir ön ayıraç.

Koldan ç lalışşttırmrmalalıı PrPrememiuiumm ttemizlikik ssetetii Allawa

veya k
aparat
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Koldan başlatmalı, İyi 
tasarlanmış, hortum kolu. 9 ve 
10 m’lik modelleri mevcuttur.

Prizden başlatmalı, İyi tasarlanmış, 
hortum kolu. 9 ve 10 m’lik modelleri 
mevcuttur.

Koldan başlatmalı, hortum kolu. 
8 ve 10 m’lik modelleri mevcuttur.

Prizden başlatmalı, hortum kolu. 8 
ve 10 m’lik modelleri mevcuttur.

PREMIUM TEMİZLİK SETİ İÇERİĞİ

STANDART TEMİZLİK SETİ İÇERİĞİ

EE-20 ön ayırıcı kırık cam, kül, toprak ve sıvıyı kolayca toplar.

EE-20 ÖN AYIRICI

EE-20 PAKET İÇERİĞİ:  TEKNİK ÖZELLİKLER:
• Vakum hortumu • Plastik/çelik toz haznesi
• Metal uç • 20L kapasite
• Kumaş aparatı • Yükseklik 40 cm
• Toz torbası • Duvar prizi bağlantısı;
• Plastik/çelik Toz haznesi   Allaway vakum hortumu
• Taşma engelleyici • Filtre
• Yıkanabilir filtre • Kolay açılabilir filtre tutucu
 • 20L toz haznesi, contalı
 • Taşma engelleyici (Sıvının hortum 
   sistemine gitmesini de engeller)

 

PREMİUM temizlik 
setinde bulunan 
diğer ekipmanlar

Teleskobik hortum borusu 
Alüminyum, kolay ayarlana-
bilir.  81051

Zemin/Halı uç 300,
Tekerlekli. 80876

Mobilya ucu ve
tutucu. 80870

Ara ucu. 
80880

Hortum tutucu |Uç tutucu 
| Hortum toplayıcı | Uç 
dönüştürücü. 
81055 | 81053 
81054 | 80917 

STANDART temizlik 
setinde bulunan 
diğer ekipmanlar

Teleskobik hortum 
borusu çelik. 80886

Zemin/Halı uç 270, 
Tekerlekli. 80877

Ara ucu.
80880

Hortum tutucu.
81055

VEYASistemi çalıştırmak için iki seçenek

Koldan çalıştırmalı merkezi süpürge sisteminde bir düğmeye 
basmak yeterli olacaktır. Kapatmak da basit bir dokunuşla olur.

Pirizden çalıştırmalı sistemde hortumun pirize takılması ile 
sistem çalışmaya başlar

Büyük kirler ve su için ön ayırıcı

EE-20 ön ayırıcı kaba kirleri almak için dizayn edilmiştir. Talaş, 
beton tozu, is, kül, toprak, kırık cam ve su temizlemek için 
idealdir. EE-20 ön ayırıcının temizliği çok kolaydır. Özel tasarım 
filtresi yıkanabilir. Plastik ve çelik olmak üzere iki seçenek vardır.

VEYA

Kumaş ucu.
80981
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Premium vakum hortumu
Koldan başlatma butonlu yumuşak 
dönüşlü kavrama kolu. 9m, 10m, 
12m.

Standart vakum hortumu
Koldan başlatma, 9 m  81246, 
10 m 81244,  12 m 81247.

Premium vakum hortumu
Prizden başlatmalı, yumuşak dönüşlü 
kavrama kolu, 8 m, 10 m.

Standart vakum hortumu
Pirizden başlatma, 
8 m 81216, 10 m 81217.

81052 Vakum hortum kolu
Premium
80906 Vakum hortum kolu, demir.
80907 Vakum hortum kolu 
Standart +  manşon, plastik.

Vakum 
hortumu

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

80781
Hortum kılıfı
Hassas yüzeyleri korur.

81051  Premium teleskobik süpürge 
 borusu Kolay kilit mekanizması 
80885 Teleskobik hortum borusu  
 Alüminyum
80886 Teleskobik hortum borusu  
 çelik

80915
Vakum hortumu manşonu
İki hortumu birleştirmek için kullanılır.

80919 
Premium vakum hortumu manşonu
Kolay montaj.

Hortumlar

Aksesuarlar

Kurulum kiti + mikrofiber toz 
torbası
81114 C serisi, V3, V4, 13L, 2 parça
81115 A serisi, V6, 20L, 2 parça

80689 Mikrofiber toz torbası, 
13L, 2’li (C serisi, V3, V4)
80688 Mikrofiber toz torbası, 
20L, 2’li (A serisi, V6, EE-20)

Filtre kılıfı
806925 5’li, A/C/V serisi. 
Filtreyi korur, ve ömrünü uzatır.

Filtre
10813 A/C/V serisi
10819 Yıkanabilir filtre A/C/V serisi

80687
Duo toz torbası
10L, mikrofiber 2’li.

Toz torbaları ve filtreler

80855  Uzatma hortumu 2m
80856  Uzatma hortumu 4m
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81118 Aparto Kit
Duo’nun egzoz çıkışı olmayan yerlerde dö-
nüştürülmesinde kullanılır. Kitte; hepa filtre, 
susuturucu ve duvar pirizi de mevcuttur.   

80792
Egzoz çıkış kapağı
Egzoz borusu çıkışı için kapak.

Faraş slotu 
81234 beyaz    81235 gümüş 
Mutfak ya da giriş gibi sık kirlenen yerlerde 
fırça ile kullanılmak üzere faraş slotu.

80965
Egzoz çıkışı için susturucu
Çıkış sesini azaltır.Faraş slotu  

81009 beyaz 81034 siyah 

80289
Faraş slotu için çelik kapak. 

80763
Yüzey Montaj Kiti
C serisi için, gri

80293
Vakum hattı kelepçesi
Farklı bağlantı alternatifl erini 
mümkün kılar.

Tüm aksesuarları Allaway bayilerinden 
edinebilirsiniz. 

Aksesuarlar

80876
Zemin/halı ucu
Zemin/halı ucu 300, tekerlekli.

80867
Zemin/halı ucu
Zemin/halı ucu 300, tekerleksiz.

80717
Halılar için güçlü fırça 
Güçlü fırçaları sayesinde geniş halı 
yüzeyleri ve kilimlere uygun.

80870
Mobilya ucu
Mobilya ucu sayesinde tüm zeminler kolayca 
temizlenebilir. Tutucu sayesinde mobilya ucu 
hep yakında.

80877
Zemin/halı ucu
Zemin/halı ucu 270, tekerlekli.

80991
Sert zemin ucu
Hafif ve güçlü, parke, laminant ve 
fayans yüzeyler için.

80712
Güçlü mobilya fırçası
Mobilya, ev, araba temizliği için güçlü fırça.

80981
Kumaş ucu
Kumaş yüzeylerin temizliği için küçük 
ve kullanışlı bir aksesuar.

81010
Uzayabilir hortum
1 m’lik hortum, 4 m’ye uzayabilmektedir. 
Hızlı temizlik, kullanışlı.

80880
Ara temizlik ucu
Dar alanlara erişmek için ideal.

80875
Radyatör ucu
Radyatör ve dar aralar için kolay 
temizleme ucu.

Temizlik aparatları
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81055 Hortum askısı
81053 Uç tutucu
81054 Hortum kenar desteği
80917 Uç dönüştürücü

Daha fazla aksesuar için www.allaway.com.tr’ı ziyaret edebilirsiniz.

80805 OI-indicator 



Evkon Otomasyon
Mustafa Kemal Mah.

2146.SK. No: 23/3 Kat:I
Çankaya Ankara

Tel: +90 312 219 66 68
Fax: +90 318 219 66 86 

E-mail: info@evkonotomasyon.com
www.evkonotomasyon.com

Allaway merkezi süpürge sistemleri Jyvaskyla- Finlandiya da üretilmektedir. Allaway’in aktiviteleri - çevresel kaygılar ve 
müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak-  tecrübe ve profesyonelliğe dayanır. Müşteri odaklılığı ve toplam kalite 

politikası Allaway’e ISO 9001 kalite sertifikasını kazandırmıştır.

Allaway değişiklik hakkını saklı tutar.
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Akıllı temizlik!
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