
centrale stofzuigsystemen

* Nadat het buizensysteem netjes is weggewerkt,  
wilt u er natuurlijk geen omkijken meer naar hebben!

Onze belangrijkste 
troef houden we  
het liefst verborgen!*

Het Allaway 
buizensysteem!

•  Geen lijm of speciaal 
gereedschap nodig!

•  Duurzaam materiaal met 
versterkte bochten

•  Oppervlak binnenzijde 
extreem glad

•  Geen verstoppingen, geen 
verlies van zuigkracht

•  Afgeronde bochten 
garanderen onbelemmerd 
stof- en luchttransport



Allaway 
buizensysteem

Onze buizen zijn speciaal 
gemaakt voor het Allaway 
Centraal Stofzuigsysteem!

Tijdens de nieuwbouw of achteraf in 
een bestaande woning is het systeem 
zo gemonteerd. Het systeem laat zich 

eenvoudig in elkaar schuiven: lijmen is niet 
nodig. De buizen hebben een extreem gladde 

binnenzijde en bouwen zo nagenoeg geen 
statische electriciteit op. Ze zijn extra verstevigd 

op plaatsen waar slijtage zou kunnen optreden. 
Hierdoor mag u er op rekenen dat vuil zich niet 
kan vastzetten. Verstoppingen ontstaan hierdoor 

niet! Want als alles netjes en uit het 
zicht is weggewerkt, wilt u er natuurlijk 
geen omkijken meer naar hebben! 

De zorgvuldig gekozen diameter van het 
buizensysteem zorgt voor een optimale 
zuigkracht. Ons systeem heeft de juiste 
diameter van 44 mm. In buizen met een 
grotere diameter neemt de luchtsnelheid 
enorm af. In de tabel ziet u dat de ca.  
25 m/s (ongeveer 90 km/u) die bereikt 

wordt in ons systeem nodig is voor het verplaatsen 
van verschillende soorten stof en vuil. Bij een 
buizensysteem van 50 mm neemt deze snelheid  
af tot 14 m/s en bij een buizensysteem van 75 

mm blijft er nog maar 6 m/s over. Andere 
buismaterialen dan die van Allaway zijn niet 
goed genoeg!

De slim uitgedachte constructie van buizen, 
bochten en Y-stukken zijn vervaardigd  
van polypropyleen, wat ‘duurzaam bouwen’ 
waarborgt.

De buizen vormen samen met de zuig contacten 
een veilig op elkaar afgestemd geheel. Zo zit de 

'scherpste' bocht direct achter het zuigcontact. 
Dit voorkomt dat lange voorwerpen (potloden 
etc.) in het buizensysteem terecht kunnen komen. 
Ook de ingang van het zuigcontact is beschermd 
tegen het opzuigen van grotere onderdelen zoals 
bijvoorbeeld kinderspeelgoed, etc.

Hugro Technics
Lage Brink 93, 7317 BD Apeldoorn
Tel. 055-5214402
website: www.allaway.nl
e-mail: info@allaway.nl

Stof- en vuilsoorten m/s
Kleur-, verf- en lakstof 8-10
Textielvezels en zaagsel 10
Kalkzandsteenstof 13
Metaal fijnstof 15
Graan- en meelstof 18-20
Zandstof en -korrels 18-22
Houtspanen en -splinters 20-22


