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ALLAWAY 
• Merkezi Süpürge Sistemleri üreten bir firma olarak 1982 

yılında Finlandiya’da kurulmuştur. 

• Ürün geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama 
departmanlarının hepsi Fillandiya’dadır. 

• Finlandiya ve İsveç dışındaki tüm ülkelerde distribütörler ile 
çalışmaktadır. 

• Allaway merkezi süpürge sistemleri Avrupa, Rusya ve 
Türkiye’ye pazarlanmaktadır. 



• Allaway merkezi süpürge sistemleri 
Arupadaki en popüler merkezi 
süpürge sistemlerinden birisidir ve 
binlerce kullanıcısı vardır. 

 
• İskandinav ülkelerindeki yeni 

yapılan evlerin yaklaşık %80 ‘i 
merkezi süpürge sistemine uygun 
tasarlanmaktadır. 



ALLAWAY FABRİKASI 



 
• Allaway – entegre olarak üretilen tek sistemdir 
• Tüm evler için uygundur.(Yatlar, karavanlar, villalar, 

apartman daireleri vs.) 

• Profesyonel uygulamalar için de ürünler 
mevcuttur.(Oteller, ofisler, bakım evleri, hastaneler, 
mobilya showroomları ve kamu binaları)  

ALLAWAY 



• The Lloyd’s Register Quality Assurance ISO 9001:2008 
quality certificate  

• GS certificates from TÜV Rheinland Product Safety 

• Les Communautés Européennes 

 

BELGELER 



ALLAWAY ÜRÜNLERİ 



ENTEGRE SİSTEM  
3 GRUPTAN OLUŞUR: 

Borular Ana ünite Temizlik seti 



Klasik elektrik 
 süpürgeleri: 

• Hantal ve ağır, 
• Gürültülü, 
• Küçük tozları evin 

içine geri atar, 
• Kirli havaya sebep 

olur, 
• Masraflıdır. 

Klasik süpürge 
ccc 

Temizlikten önce 

Temizlik yaparken 
 

Temizlikten sonra 
 

Merkezi süpürge sistemi 



MİKRO TOZLARIN HAVADA KALMA 
SÜRELERİ 

Toz özellikleri 
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ALLAWAY MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMİ 

DAHA TEMİZ HAVA; 
egzozdan çıkan hava 
tamamen dışarı atılır. 



ALLAWAY MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMİ 



FAYDALARI 

• Daha temiz hava 
• Sessiz 
• Kolay ve hafif kullanım 

 
 
 
 

• Evinizin değerini arttırır, 
• Uzun ömürlü, 
• Uzun vadede evinizin temizlik 

maliyetini düşürür, 
• Kurulumu kolay. 



A-SERİSİ 
ANA ÜNİTELER 

Müstakil 
 evler için 

Yüzey montaj 
 

Bakım odası için 
 

Sessiz Müstakil 
 evler için 



A-SERİSİ 

A-serisi ana üniteler sağlam bir montaj 
aparatı ile gelir. Çalışırken titremesini 
önlemek için lastik ayakları vardır. 

- Cyclone huni: Çalışma esnasında 
tozu altta tutar. 

- Filtrenin ömrünü uzatır. 
- Filtrenin bakım zamanını uzatır. 



C-SERİSİ 

Müstakil 
 evler için 

Apartman 
Daireleri için 

Kapalı alanlar için Servis alanları için  Sessiz 

Yüzeye  
sıfır montaj 

Dolaba  
montaj 

Yüzey 
montaj 



C-SERİSİ: duvara yapışık montaj 

C-serisi yapışık montaj: Arkadan 
görünüm 

C- serisi dolap içine 
monte edilebilir.  
Uygun bir aparat ile 
temizlik seti ufak bir 
yere sığar. 



C-SERİSİ: Yüzey montaj 

C- serisi yüzey montaj  
arkadan görünüm 

Duvar aparatı yandan görünüm 
(yüzey montaj) 



V-SERİSİ 

Müstakil evler  
için 

Yüzey 
Montaj 

Bakım odları için Sessiz 



V-SERİSİ 

V modelleri  çelik gövde ve modern 
dizayn plastikten yaplmıştır. 
 
Aşırı ısı ve akım koruması vardır. 
 
Su sıçramasına karşı korumalıdır. 
 
V-serisi ana üniteler sağlam bir montaj 
aparatı ile gelir. Çalışırken titremesini 
önlemek için lastik ayakları vardır. 
 
 
  



DUO 

Müstakil 
 evler için 

Apartman daireleri 
için 

Kapalı alanlar  için Servis alanları için  

Sessiz Yüzeye  
sıfır montaj 

Dolaba  
montaj 

Yüzey 
montaj 

Özel yerlere  
kurulum için 



DUO KURULUM SEÇENEKLERİ 

1 

2 

3 

4 

1. Duo yan duvara dikey monte 
edilebilir. 
 

2. Duvara yatay monte edilebilir. 
 

3. Tabanından  monte edilebilir. 
• Kapak sağa açılabilir 
• Kapak sola açılabilir 
• Kapak yukarı açılabilir 
• Kapak aşağı açılabilir 

 
4. Dolabın tabanına monte edilebilir. 



DUO: Özel yerler için 

 



DUO: Özel yerler için 

 



BAZI AKSESUARLAR Ön ayırıcı 
1-4 mt uzayan horum 

Yer faraşı 
Hortum kılıfı 

Duvar prizi paratları 

Opsiyonel Filtre 


