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DEN NYA STANDARDEN FOR STADKOMFORT



ALLAWAYS NYA STANDARD FORTRIVSEL
OCH BEKVAMLIGHET I DITT HEM

Vi har utvecklat vdra nya produkter ftr en ny tidsdlder.l Allawoys Premium-serie

kon du bdde se och kiinno liinhanterligheten och den ergonomiska utformningen.

Premium-serien innehdller ett ergonomiskt utformot hondtog med behogligt grepp,

teleskoprdr med Quick-Lock-funktion som du liitt stiiller in i iinskad ldngd, nya

munstycken och en mdngd proktisko ftrvaringsdetaljer.

Det sdger boro "klick"!

< Med det nya Quick-Lock-systemet
hdlls teleskopriir och munstycke pd

plots samt strjller du in rjnskad

ldngd.



1u> Nytt behoglrgt handtag med ergonomisk

utformning och individuell iiingd giSr

dommsugningen extro bekvdm och

trivsorn.

7> Med dubbelmunstycket rengcir du ldu

olika former och ytor och kommer dt

i skrymslen ach vrdr.

>>> A4ed borstsidon rengrir du tex.

gordinstringeC golvlister ach bokhyllor.

PREMIUM STADUTRUSTN ING

ERGONOMISKT UTFORMAT HANDTAG

Premium-handtaget ir ldtt, behagligt och bekvimt att

h i l la i .  Tack vare den ergonomiska ut formningen

avlastas handleden och greppet ar fast utan att

axlarna belastas. Tack vare Quick-Lock-funktionen

sitter sugslangen sdkert i forlingningsroret. Handtaget

ti l lverkas i hil lbar, itervinningsbar plast. Start och

stopp gors antingen genom att oppna locket t i l l  en

sugdosa el ler  v ia elektronisk On-Off- funkt ion pi

handtaget.Valj sjelv!

QUTCK-LOCK-FUNKTtON

Sivii l  Premium-teleskoproret som handtaget och

munstyckena kopplas ihop med ett klick och losgores

genom ett lett tryck pi knappen - allt kringligt

vridande och vdndande har gitt till historien. Lika ldtt

ir det att iustera roret till onskad liingd. Det modernt

utformade roret ir t i l lverkat i en l itt aluminium-

legering.

ORDNING PA UTRUSTNINGEN

En y t te r l igare  revo lu t ionerande innovat ion  i r

at t  Al laway nu ocksi  infor Premium-kval i tet  i

stadutrustningens forvaring. Ett helt unikt system -

bara pi Allaway. Den smart utformade slanghillaren

hi l ler  s langen pi  p lats och sidohi l larna ser t i l l  at t

slangen inte fastnar i dorren. Hillaren har dven plats

for teleskoproret och munstyckena har sina egna

hillare - we munstycken per hillare och du kan skaffa

fler vid behov.

Premiumtiinkonde in i

minsto detalj.

Scig odjo till allo s/ongor som

fastnar i diirren.

specioldesrg node kanter

possor i slongens riifflar och

h&ller den pd plats.

Ieleskoprciret med

Quick-Lock-funktion
ftiser srg scikert cinskod

Iiingd.



Viilj mellan elektronisk stort i hondtaget eller start vio sugdoso.

< Premium elektronisk
O n-Offsto rt i h o n dtaget "

Slangliingd l0 meter.

< Premium start genom ott
iippnl eu sugdos-lock
Slangliingd l0 meter.

I bdda Premium-paketen ingdr:

< Premium matt- och golvmunxycke.

^l

U /
Dubbelmunstycke Spetsmunstycke.

ftr miSbler.

Premium slonghdllare:

Hfrller slang och

munstycken pd plots.

PREMIUM-KVALITET I DITT HEM
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Generalagent: CDS Centraldammsugare AB
Stationsvagen 4, 184 50 Akersberga

Tel :08-594 106 00 |  fax:08-594 106 0l
info@allaway.nu I www.allaway.nu

Riitt til I iind ringar forbehilles.
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