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Centraal stofzuigsysteem 
– voor uw gezondheid!

Allaway investeert in kwaliteit

Allaway is een betrouwbaar en duurzaam stofzuigsysteem 

dat u kunt aanpassen en aanvullen met verschillende zuigsets 

en accessoires. Allaway is de enige fabrikant van centrale 

stofzuigsystemen met een compleet eigen systeem. Dit bestaat 

uit een motorunit, het unieke buissysteem en zuigsets. De hand 

van de eigen product ontwikkelingsafdeling is zelfs te zien aan 

de kleinste details. Alle onderdelen van het systeem zijn perfect 

op elkaar afgestemd en dit garandeert een lange, betrouwbare 

levensduur van het systeem. 

Alle Allaway producten zijn geproduceerd volgens de ISO 

9001:2010 standaard. Omdat Allaway kiest voor kwaliteit kunnen 

onze klanten rekenen op duurzame, hoge kwaliteitsproducten 

en een uitzonderlijk professionele service.

Studies tonen aan dat een slechte binnenluchtkwa-

liteit één van de belangrijkste  oorzaken is voor al-

lergieën. We besteden zijn 90% van onze tijd in de 

woning, dus de lucht die de mobiele stofzuiger uit-

blaast doet er echt toe. Het beste is om de uitgebla-

zen lucht naar buiten te leiden. Daarom adviseren 

wij u een centraal stofzuigsysteem.

Een centraal stofzuigsysteem is eenvoudig in het gebruik, de fl exi-

bele slang is moeiteloos van de ene naar de ander kamer te ver-

plaatsen, en het bespaart u gesjouw met een zware stofzuiger 

of een snoer dat in de knoop raakt. Stof en vuil worden door het 

buissysteem getransporteerd naar de centrale unit. De unit hangt 

op een geschikte locatie, de uitblaaslucht wordt naar buiten ge-

leid. Hierdoor wordt de binnenlucht schoner en dus gezonder. 
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Op weg naar een groene woning.
Milieu aspecten zijn belangrijk voor Allaway. De focus van 

onze productontwerpen en productontwikkeling is gericht 

op milieuvriendelijke producten. Het  productassortiment 

van Allaway geeft u de mogelijkheid om uw huis ecologisch 

verantwoord te stofzuigen.

Milieu aspecten zijn meegenomen in iedere productiefase. Wat 

we achterlaten voor de toekomst vinden heel we belangrijk. 

Onze focus, gericht op het kwaliteitsproces, is om materialen te 

gebruiken die het milieu het minst belasten. De onderdelen zijn 

zo gemerkt dat ze zelfs na gebruik van decennia nog herkenbaar 

zijn voor het recyclingproces.

 We hebben onze afvalproductie geminimaliseerd en 

het wordt voor 95% hergebruikt. Allaway heeft nu 

ook modellen die meer ecologisch zijn, ze hebben 

een grotere capaciteit en gebruiken minder energie. 

Deze units zijn gemerkt met een groen blad. Wilt u er meer van 

weten, lees dan de volgende pagina’s.      

Allaway-voor gezonder en 
prettiger stofzuigen
•   Allergie vriendelijk

•   Stil

•   Licht en eenvoudig te gebruiken

•   Effi  ciënt en hygiënisch

•   Duurzaam, comfortabel te gebruiken

•   Geeft een meerwaarde aan de woning/kantoor
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Stofzuigen gaat met een lach als u dat kunt doen terwijl u 

luistert naar uw favoriete muziek of een telefoongesprek 

voert met een viend(in). Het enige geluid dat u hoort van 

een Allaway centraal stofzuigsysteem is het aanzuigen van 

lucht bij de borstel. Het geluid dat de motor produceert blijft 

beperkt tot de ruimte waarin de motor hangt. De motorunits 

van Allaway kunnen in diverse ruimtes worden opgehangen, 

zoals een verwarmde berging, garage, bijkeuken, kelder, 

keukenkast of badkamer.

De kleinste unit van Allaway, de DUO, kunt u bijna overal 

plaatsen in uw woning. Zeer geschikt voor appartementen, 

kleine woningen, vakantiehuizen en campers. De DUO is ook 

ideaal voor woningen waar geen uitblaas naar buiten gemaakt 

kan worden. De beste zuigkracht wordt bereikt wanneer het 

model en het vermogen van de unit zijn afgestemd op het 

totale vloeroppervlak en de lengte van het buissysteem.
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Allaway producten zijn Fins en worden 
gemaakt in Jyväskylä, Finland

Een goed centraal 
stofzuigsysteem 
is prettig in het gebruik.

Een goed centraal stofzuigsysteem

is prettig in het gebruik



Allaway  |  5

Eenvoudig te legen
De motorunit is eenvoudig te plaatsen in ieder type 

woning en is met een solide ophangbeugel of muurplaat 

op elke wandconstructie te bevestigen. Het legen van 

de stofemmer gaat zonder moeite. Wanneer u de twee 

beugels los maakt blijft de emmer nog aan de unit hangen, 

u kunt hem dan eenvoudig verwijderen en leeggooien.

Stofzak installatie kit
Een stofzak installatie kit is verkrijgbaar als accessoire 

voor iedere motorunit van Allaway. De DUO heeft 

standaard een stofzak. Met een stofzak kunt u de unit 

eenvoudiger en hygiënischer schoonmaken. Het fi lter 

hoeft minder vaak schoon gemaakt te worden.

Met een naadloze stalen constructie van Allaway bent u 

er van verzekerd dat er geen resonantie optreedt tijdens 

het gebruik. Een duurzame constructie en een lange 

levensduur typeren de A en C modellen.

Meer informatie

Gelakte stalen motorunits

Allaway LCD schermen

High-quality

Allaway heeft een eenvoudig te gebruiken LCD scherm ontwikkeld met 

een groot display. Dit maakt het stofzuigen nog makkelijker. Het scherm op 

de unit geeft u informatie over het tijdstip van legen van de stofemmer, de 

conditie van het fi lter, aankomend onderhoud van de motor en het aantal 

uren dat het systeem gebruikt is. U kunt het scherm instellen op uw eigen 

gebruik. De LCD schermen zijn verkrijgbaar voor de modellen C 40 en A 40.

Het scherm geeft u bruikbare informatie over:

• Aantal draaiuren van het systeem

• Hoe vol is de stofemmer/stofzak 

• De tijd na de laatste lediging van de stofemmer/stofzak

• Weergave voor de onderhoudsinterval van de stofemmer/stofzak

• Conditie van het fi lter

• Omgevingstemperatuur van de motorunit

• Onderhoud waarschuwingsindicator

n, 
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We hebben onze afvalproductie 
geminimaliseerd en het wordt 
voor 95% hergebruikt.    

U kunt ook kiezen voor een ecologische unit
van Allaway. De units produceren meer 
zuigvermogen en gebruiken minder energie.
Deze units zijn gemerkt met een groen blad.

C 30
De C 30 is ontworpen voor een 

gemiddelde woning waar de maximale 

afstand van het van het buissysteem 

niet meer dan 35 meter is. Het is een 

klein maar sterk basismodel van de 

C-serie.

C 40 LCD
De C 40 LCD is ontworpen voor 

een gemiddelde tot grote woning 

waar de maximale afstand van 

het buissysteem niet meer dan 45 

meter is. Door de vooruitstrevende 

technologie produceert deze motor 

meer zuigvermogen maar verbruikt 

minder energie. Een ecologische 

keuze. Het LCD scherm zorgt voor 

een eenvoudiger onderhoud van het 

stofzuigsysteem dat u kunt aanpassen 

aan uw eigen gebruik. Dit model heeft 

standaard een LCD scherm en een soft-

start systeem dat de motor beschermt. 

C 40
De C 40 is ontworpen voor een 

gemiddelde tot grote woning waar de 

maximale afstand van het buissysteem 

niet meer dan 45 meter is. Door 

de vooruitstrevende technologie 

produceert deze motor meer 

zuigvermogen maar verbruikt minder 

energie. Een ecologische keuze. Deze 

units zijn gemarkeerd met een groen 

blad.

Stil en duurzaam 
Allaway C-serie ALLAWAY C-SERIE

Omdat iedere unit van de C-serie 

een laag geluidsniveau heeft en 

spatwaterdicht is, kan de unit 

geplaatst worden in een kast of 

zelfs in een badkamer.
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C 40 SONIS 
De C 40 Sonis is ontworpen voor een 

gemiddelde tot grote woning waar de  

maximale afstand van het buissysteem 

niet meer dan 45 meter is. De C 40 Sonis 

start door geluidsgolven. Hij gaat aan 

als u begint met stofzuigen en stopt 

als er geen luchtstroom meer is. Door 

de vooruitstrevende technologie pro-

duceert de motor meer zuigvermogen 

maar verbruikt minder energie.
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A 30
De A 30 is ontworpen voor een 

gemiddelde woning waar de 

maximale afstand van het buissysteem  

niet meer dan 35 meter is. Het is een 

krachtige basis unit van de A-serie.

A 40 LCD
De A 40 LCD is ontworpen voor 

een gemiddelde tot grote woning 

waar de maximale afstand van het 

buissysteem niet meer dan 45 meter 

is. Door vooruitstrevende technologie 

produceert de motor meer zuigvermogen 

maar verbruikt minder energie. Een 

ecologische keuze. Het LCD scherm zorgt 

voor eenvoudiger onderhoud van het 

stofzuigsysteem dat u kunt aanpassen 

aan uw eigen gebruik. Dit model heeft 

standaard een LCD scherm en een soft-

start systeem dat de motor beschermt. 

A 60
De A 60 is een extra krachtige 

motorunit voor zeer grote 

woningen, kleine kantoren, hotels 

etc. De maximale afstand van het 

buissysteem mag niet meer dan 60 

meter zijn. Het soft-start systeem 

beschermd de motor.

A 40
De A 40 is ontworpen voor een 

gemiddelde tot grote woning 

waar de maximale afstand van 

het buissysteem niet meer dan 45 

meter is. Door vooruitstrevende 

technologie produceert de motor 

meer zuigkracht maar verbruikt 

minder energie. Een ecologische 

keuze. Deze units zijn gemarkeerd 

met een groen blad.

Krachtig en groot.
Allaway A-serieALLAWAY A-SERIE

Motorunits uit de A-serie kunnen 

geïnstalleerd worden in de garage, 

kelder, berging of bijkeuken.  De sterke 

en duurzame motor is het geheim 

voor een lange levensduur. De grote 

stofemmer en de spatwaterdichte 

constructie (A 30, A 40, A 40 LCD) 

zorgen voor een betrouwbare 

werking. De kunststof trechter in de 

unit zorgt er voor dat het vuil effi  ciënt 

in de grote stofemmer (20 liter) komt.
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Allaway producten zijn Fins en worden 
gemaakt in Jyväskylä, Finland
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U kunt ook kiezen voor een meer 
ecologische motorunit van Allaway. 
Deze produceert meer zuigkracht, 
maar gebruikt minder energie.

De handige DUO is perfect voor uw De handige DUO is perfect voor uw 
woning en uw vakantiehuis.woning en uw vakantiehuis.

De elegante DUO is eenvoudig De elegante DUO is eenvoudig 
te plaatsen in appartementen.te plaatsen in appartementen.

De DUO kan geïnstalleerd worden in De DUO kan geïnstalleerd worden in 
appartementen zonder hak en breekwerk.appartementen zonder hak en breekwerk.
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Handig en elegant.
Allaway Duo

De DUO is het kleinste centrale stofzuigsysteem van Allaway dat geïnstalleerd 

kan worden in woningen, appartementen, vakantiewoningen en 

campers. Omdat de unit licht is en zowel verticaal als horizontaal 

geïnstalleerd kan worden, kunt u de unit bijna overal in de woning 

plaatsten. De DUO heeft standaard een microfi ber stofzak. Als 

de uitblaaslucht niet naar buiten geleid kan worden, wordt 

de DUO Aparto kit aangeraden. De DUO Aparto kit bevat 

onder andere een zuigcontact en een HEPA uitblaasfi lter. 

De uitblaaslucht komt gefi lterd in de ruimte waar de 

unit hangt. De uitgeblazen lucht blijft in de ruimte 

waar de DUO hangt een heeft geen invloed op 

de luchtkwaliteit in de andere vertrekken. Een 

groot verschil met de gewone stofzuiger.

U kunt de DUO installeren aan een muur 
of op een schap in een keukenkast. Een 
voorbeeld van de DUO in een keukenkast, het 
zuigcontact kan aan de buitenkant van de 
kast gemonteerd worden

Het zuigcontact kan direct op de DUO gemon-
teerd worden

De unit kan eenvoudig geleegd worden door 
de deksel te openen en de stofzak te wisselen.
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*) Afstand van motor tot het verst gelegen zuigcontact.
**) Gemeten bij de motor.
***) Gemeten volgens IEC 60704 standaard.
****) Controleer de eisen en afmetingen in de montagehandleiding.
Het stopcontact voor de centrale motorunit moet beveiligd zijn met een 10A 
zekering of een 16A automatische zekering.
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U kunt ook kiezen voor een 
meer ecologische motorunit 
van Allaway. Deze produ-
ceert meer zuigkracht, maar 
gebruikt minder energie. 

Allaway centrale stofzuigsystemen zijn al in meer dan 

400.000 woningen in Europa geïnstalleerd. Ook in 

speciale projecten zoals hotels, cruiseschepen etc. waar 

de schoonmaak snel en eenvoudig moet gebeuren.

De uitstekende kwaliteit van de Allaway 

producten wordt gewaardeerd in alle 

Europese landen waar Allaway actief is.

De V-serie bestaat uit drie fraaie 

V-modellen voor elke situatie. Hij is de 

ideale keuze voor een goede en eff ectieve 

centrale basiseenheid. De V-modellen 

zijn een combinatie van een modern 

plastic ontwerp met robuuste stalen 

afdekkleppen.

Economisch en handig.
Allaway V-serie

Allaway motorunits-technische specifi caties
C 40 
C 40 LCD
C 40 Sonis

MOTORUNITS      C 30  A 30 A 40  A 60  V3 V4 DUO
    A 40 LCD      

*) Buislengte max. m 35 45 35 45 60 25 35 30

Spanning, min,-max. V~50 Hz 207-244 207-244  207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244

**) Max. vermongen, W 1800 1700 1800 1700 2200 1300 1800 1300

**) Max. onderdruk, kPa 30 32 30 32 35 26 30 29

**) Max. Air Watt 610 670 610 670 780 480 580 550

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

Inhoud stofemmer  13 13 20 20 20 14 14 10

****) Breedte, mm 350 350 340 340 340 340 340 440

****) Hoogte, mm 595 595 730 730 730 630 650 300

Gewicht, kg 8 8 8 8 8 6 7 5,5

Thermische beveiliging ja ja ja ja ja ja ja ja

Zekering ja ja ja ja ja ja ja ja

Terugslagklep ja ja   
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De tijdloze Optima zuigcontacten hebben diverse kleuren. U 
hoeft alleen maar de juiste keuze voor uw woning te maken.

Buissysteem
U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer er bijvoorbeeld 

speelgoed wordt opgezogen. De zuigcontacten van Allaway 

zijn uitgerust met gepatenteerde ‘catchers’ die voorwerpen 

tegenhouden die verstoppingen kunnen veroorzaken. De 

scherpste bocht in het buissysteem zit direct achter het 

zuigcontact: een voorwerp dat door de catchers en de eerste 

scherpe bocht komt, gaat door het hele buissysteem en komt in 

de stofemmer terecht.

Alle bochten in het buissysteem hebben een grote radius, er zijn 

geen scherpe bochten die een verstopping kunnen veroorzaken. 

Alle delen van de bochten zijn juist afgemeten en waar nodig 

verstevigd. Het oppervlak in de buizen is duurzaam en glad. 

De buisdiameter is optimaal (40/44mm) en de koppelingen 

zijn luchtdicht en conisch. Het ontwerp en de eigenschappen 

van het Allaway buissysteem garanderen een optimaal stof- en 

vuiltransport. Ze hebben de beste luchtstroomeigenschappen van 

allemaal.

De buizen (40/44 mm) hebben uitstekende luchtstroom 
eigenschappen: De oppervlaktes in de buizen zijn 
verstevigd en zeer glad. De bochten zijn met zorg 
ontworpen en gedimensioneerd.

De buizen (40/44 mm) hebben uitstekende luchtstroom 
eigenschappen: De oppervlaktes in de buizen zijn 
verstevigd en zeer glad. De bochten zijn met zorg
ontworpen en di

Omdat het 44 mm Allaway buissysteem uitstekende 
luchtstroomeigenschappen heeft, wordt de noodzakelijke 
luchtsnelheid van 25 m/s gegarandeerd.

De gepatenteerde ‘catchers’ voorkomen dat te grote voorwerpen 
in het buissysteem kunnen komen. De insteekplug is eenvoudig 
in een zuigcontact te ‘klikken’ en blijft stevig zitten.
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De handige doos houdt alle onderdelen bij elkaar 
tijdens de montage. In ieder buispakket zit een 
gedetailleerde montagehandleiding.  

INHOUD  PPK   
 pcs
 

Zuigcontact, Optima wit 2 

Buis 0,6 m 4 

Buis 1,2 m 10 

Bocht 90° 5 

Bocht 45° 4 

Y-stuk 45° 2  

Bevestigingsstrips 15 s t 2

Afdichtringen 5 

Zwakstroomsnoer 20 m 1

Montage handleiding 1

BUISPAKKET

Het buissysteem van het 
centrale stofzuigsysteem wordt 

weggewerkt in de vloeren en 
wanden van de woning.

Eenvoudig te installeren

Het Allaway buissysteem is eenvoudig te installeren in nieuwe en 

bestaande woningen. Er is geen lijm of speciaal gereedschap nodig 

– alle onderdelen worden eenvoudig in elkaar geschoven. Het 

buissysteem kan in alle soorten woningen gemonteerd worden 

ongeacht het bouwjaar, plafond-, kast- en trapconstructie. 

Het systeem achteraf monteren is meestal zeer eenvoudig.

In combinatie met alle motorunits kan er gewerkt worden 

met één of meerdere buispakketten. Kijk naar de diverse 

montagemogelijkheden  in de montagehandleiding.

*) Alle onderdelen zijn ook los te verkrijgen.



De Premium zuigset met een schakelaar op de handgreep. Alle Allaway zuigsets (Premium en Standaard) zijn voorzien van een 
Premium insteekplug. Deze is eenvoudig in het zuigcontact te klikken 
en blijft goed vast zitten. Het eruit trekken gaat net zo eenvoudig.

Aluminium en staal

De aluminium Premium zuigset is een verfi jnd 

ergonomisch ontwerp – de vorm van de 

handgreep is ontworpen in samenwerking 

met onderzoekers van het Finnish Institute of 

Occupational Health. De lichte, inschuifbare 

aluminium steel stelt u in staat om ook 

de moeilijkste plaatsen te bereiken. De 

Premium zuigset is verkrijgbaar met of zonder 

schakelaar op de handgreep.

De Premium zuigset bevat een handige 

slang en borstelhouder die u ook aan de 

binnenkant van een deur kunt bevestigen.

De stalen Standaard zuigsets zijn voorzien 

van een goede kwaliteit standaard onderdelen. Ze zijn verkrijgbaar 

met of zonder een schakelaar op de handgreep. U kunt de zuigsets 

aanvullen met diverse borstels en ophangbeugels voor het 

opbergen van het geheel (optie).

Zuigsets
Tafels, stoelen, onder een bank, radiatoren, vloerkleden, 

matrassen, gordijnen…. De beste manier om dit soort 

oppervlakken en objecten te stofzuigen is door een 

borstel te gebruiken die hiervoor het  meest geschikt is. 

Alle Allaway zuigsets bevatten de hulpmiddelen die u 

nodig heeft voor huishoudelijk stofzuigen. Een borstelset, 

inschuifbare steel, slang en een slangophangbeugel zijn 

onderdeel van de Standaard en Premium zuigsets. Voor een 

beter resultaat heeft Allaway een grote keuze in borstels 

en diverse accessoires zoals een turboborstel voor vloeren, 

een uittrekbare slang van 1-4 meter en een voorafscheider 

waarmee u water kunt zuigen of de as van de open haard.

De Premiiumm zzuiuigsgsetet mmetet eeenen schakelelaaaarr opop ddee hahandndgreep Alle All
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Met schakelaar op de handgreep 
Ergonomisch design. Soft grip 
handgreep met schakelaar. Voelt 
prettig aan.  81059

Zonder schakelaar op de handgreep 
Ergonomisch design. Soft grip handgreep 
zonder schakelaar. Voelt prettig aan.
81073

Met schakelaar op de  

handgreep, 81254

Zonder schakelaar op de 

handgreep, 81074

INHOUD VAN DE PREMIUM ZUIGSET:

INHOUD VAN DE STANDAARD ZUIGSET:

De 20 liter voorafscheider zuigt gemakkelijk as, bouwstof en water 
in de stofzak of emmer.

20 LITER VOORAFSCHEIDER
INHOUD  TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zuigslang 3 meter Stofemmer kunststof

Metalen mondstuk Inhoud 20 liter

Meubelmondstuk Hoogte 40 cm

Stofzak Aansluiting voor de Allaway zuigslang

Kunststof emmer 

Flotter Slanglengte 3 meter 

Uitwasbaar fi lter Filterhuis met een snelsluiting 

 Filter 

 Stofzak 20 liter, afsluitbaar 

 Flotter (voorkomt water in het  

 buissysteem)

DE PREMIUM 
zuigsets
bevatten:

Inschuifbare steel

Aluminium, 81051 

Combi borstel voor 

vloeren, met wiel, 80876

Combi mondstuk voor

meubels, 80870 

Spleet mondstuk,

80880

Slang houder \ borstel-

houder \ slang ophang-

beugel \ adapter

81054 \ 81053 \ 

81055 \ 80917

DE STANDAARD 
zuigsets
bevatten:

Inschuifbare steel

staal, 80886 

Combi borstel voor vloeren

twee wieltjes, 80877

Meubel mondstuk

80981  

Spleet mondstuk

80880  

Slang ophangbeugel

81055

OF

OF

Een zuigset met of zonder schakelaar op de 
handgreep

Met een zuigset zonder schakelaar op de handgreep start 

de stofzuigmotor door het vast klikken van de slang in een 

zuigcontact.

Als u kiest voor een zuigset met een schakelaar op de 

handgreep dan klikt u eerst de insteekplug vast in het 

zuigcontact. Daarna kunt u de stofzuigmotor aan en uit zetten 

met de schakelaar op de handgreep.

Voorafscheider voor grof vuil, fi jn stof 
en water

De 20 liter voorafscheider is gemaakt voor het opzuigen 

van bijzondere materialen en stoff en. Hij is perfect voor het 

opzuigen van zaagstof, bouwstof, as, grof vuil, glas en water. 

Het onderhoud aan de voorafscheider is eenvoudig: het 

speciale fi lter kan met water schoongespoeld worden. De 

stofzak die gebruikt wordt voor het zeer fi jne materiaal is 

simpel te verwisselen.
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Standaard slang

Met schakelaar op de handgreep

10 meter 81244  

Standaard slang

Zonder schakelaar op de handgreep

10 meter 81217

81052 Handgreep Premium

80906 Handgreep staal 

80907 Handgreep kunststof

Zuigslang

10 meter 80921

80781 Slangsok

Beschermd kwetsbare oppervlakken

81051 Premium inschuifbare steel,  

 aluminium 

80885 Inschuifbare steel, aluminium

80886 Inschuifbare steel, staal

80915 

Slang koppelstuk

80910 Insteekplug, Classic

80918 Insteekplug, Optima

80855 / 80856 

Allaway verlengslang van 2 en 4 m 
De verlengslangen zijn geschikt om een 

stofzuigslang, met en zonder schakelaar op 

de handgreep, te verlengen. De te verlen-

gen slang moet wel voorzien zijn van een 

insteekplug voor Optima zuigcontacten.

Slangen

Accessoires

Stofzak installatie kit met een 

microvezel stofzak  

81114 C-serie en DV, 13 liter

81115 A-serie 20 liter

80689 Microvezel stofzak

13 liter, 2 stuks (C-serie en DV)

80688 Microvezel stofzak

20 liter, 2 stuks (A-serie)

Filternetje

80692 5 stuks, A/C-serie, DV en Ex-

press. Een fi lternetje verminderd de 

noodzaak van fi lteronderhoud.

Filter

80686 HEPA fi lter voor DUO 

Filter

10813 A/C-serie, DV en Express 

10819 Wasbaar fi lter A/C-serie, 

                 DV en Express 

80687 

Duo stofzak

10 liter, microvezel, 2 stuks

Stofzakken en fi lters

Premium slang 

Met schakelaar op de handgreep 

10 meter 81211

Premium slang

Zonder schakelaar op de handgreep 

10 meter 81209
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81116 DUO Aparto kit

Ombouwset voor DUO. Hiermee 

is er geen zuigbuis en uitblaasbuis 

meer nodig.

80792
Uitblaasklep

Klep voor de uitblaaslucht aan 

de buitenzijde van de woning.  

Plintzuigcontact
81234 wit 81235 zilver
Door het openen van de klep start 
de stofzuigmotor.

80965
Geluiddemper 

Dempt het geluid van de 

uitblazende lucht.

80761
Muurplaat, Opbouw montage

80293
Allaway beugel 44 mm 

Voor een mooie afwerking.

Alle accessoires zijn verkrijgbaar 

bij de Allaway leveranciers. 

Accessoires

80876
Premium borstel voor vloeren

Model 300 met wiel. 

80867
Combi borstel voor vloeren   

Model 300 zonder wieltjes.

80717
Turbo borstel voor vloeren 

Met draaiende borstel voor tapijt 

en kleden.

80870
Combi borstel voor meubels 
Op twee manieren te gebruiken
voor alle meubels en materialen.

80877
Combi borstel voor vloeren

Model 270 met wieltjes.

80991 Parketborstel 300

Borstel voor alle harde vloeren.

81263 Parketborstel 370

80712
Turbo borstel voor meubels

Met draaiende borstel voor meubels 

en de auto. 

80981
Meubel mondstuk
Smal handzaam borsteltje.

81010
Uittrekbare slang 1-4 meter 
Handig hulpmiddel in keuken, 
bijkeuken, of bij de open haard.

80880
Spleet mondstuk

Voor moeilijk bereikbare 

plaatsen.

80875
Radiator borstel

Borstel voor achter en tussen 

de radiatoren.

Borstels
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81054 Slang houder

81053 Borstelhouder

81055 Slang ophangbeugel

80917 Adapter



Hugro Technics

Lage Brink 93

7317 BD  Apeldoorn

tel: 055-5214402 fax: 055-5216340

e-mail: info@allaway.nl

www.allaway.nl
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Slimmer stofzuigen!


