
Byta centraldammsugare

Med hjälp av vårt revolutionerande väggfäste till Allaway AX- och 
AZ-serierna gör vi det möjligt för dig att enkelt byta ut och ersätta 
din gamla centraldammsugare utan att du behöver byta ut hela 
ditt rörsystem.

Allaway centraldammsugare AX 30 och AZ 35-55 med det nya 
roterbara väggfästet passar alla system och gör det möjligt för 
dig som exempelvis haft centraldammsugare från; Volta, Electro-
lux, Husky, Beam, Can Vac, Foma, Univac, Fresco Futura, 
Hayden, Airvac, Vacum Aid osv. att enkelt och smidigt byta ut 
och ersätta endast centralenheten som ansluts till ditt befintliga 
rörsystem. Smart va?

Har du idag en äldre centraldammsugare
som gjort sitt och behöver bytas ut?

Väggfäste av universalmodell för alla
centraldammsugare
Det smidiga och roterbara väggstativet där till- och frånluften kan 
ledas till stativet från båda sidor gör att det passar nya och gamla 
rörsystem. Allaways smidiga flexislangkit medföljer för att under-
lätta övergångarna om så skulle behövas.

Väggfästet kan monteras på alla rörsystem på marknaden som 
Allaway rörsystem och alla övriga vita och grå limrörsystem samt 
flexislangrörsystem.

Hur fungerar Allawyas väggfäste för 
centraldammsugare?
Väggfästet är konstruerat så att det skall passa alla rörsystem, 
svarta 44 mm, vita/gråa limmade 51 mm och Uniflexslang (le-
vererades till Univac). Den svarta innerdelen som rören ansluts 
till går att rotera så att man själv kan välja sida för insugs- res-
pektive utblåsröret. Då kan man anpassa det till alla system på 
marknaden.

Vad skiljer Allaways centraldammsugare 
från andra tillverkare?
Med Allaway universalfäste blir bytet en enkel match. AX- och AZ 
modellerna är nya moderna och effektiva centralenheter i smak-
full design. De har nu också ett uttag direkt på centralenheten 
vilket möjliggör städning i installationsutrymmet. 

Dammbehållaren kan dessutom vridas 360 gr till önskat läge för 
bästa åtkomlighet vid tömning.
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Min centraldammsugare har gått sönder, måste 
jag byta ut hela mitt system nu?
Det räcker med att byta endast centralenheten som ansluts till 
ditt befintliga rörsystem. Inga ombyggnader eller byte av rörsys-
tem krävs.

Tillverkaren av min centraldammasugare finns 
inte längre, vad gör jag nu?
Utbyte av centraldammsugare är enkelt och smidigt med Allaway 
AX 30 och AZ 35-55 med det nya roterbara väggfästet som pas-
sar alla system.

Kan Allaways centraldammsugare ersätta alla 
centraldammsugare?
Ja, det stämmer. Tack vare Allaways nya väggfäste till AX-och AZ 
serierna spelar det inte längre någon roll vilken centraldammsu-
gare du haft tidigare. Allaway väggfäste passar dig som exempel-
vis haft centraldammsugare från; Volta, Electrolux, Husky, Beam, 
Can Vac, Foma, Univac, Fresco Futura, Hayden, Airvac, Vacum 
Aid osv.

Kan jag byta ut väggfästet själv?
Säkerligen! Det är mycket lätt och utförliga instruktioner följer 
med maskin och väggfäste.

I korthet:
1. Avlägsna den gamla maskinen och fästet. (bild 1)
2. Montera fästet som ligger i dammbehållaren på den nya 

Allaway maskinen. (bild 2)
3. Först fäster du den svarta innerdelen på väggen och väljer 

sida för insug och utblåsrör. (bild 2)
4. Anslut insug och utblåsrör till fästet. (bilder 3 och 4)
5. Om avståndet till något rör inte stämmer använd flexislangar-

na som också ligger med i dammbehållaren. (bild 5)
6. Anslut signalledningen till plinten som sedan klickas fast i 

yttre vita ramen. (bild 6)
7. Till slut monteras yttre vita ramen. (bild 7)
8. Klart! Nu är det bara att hänga upp den nya centralenheten., 

ansluta till strömuttaget och köra igång systemet. (bild 8)
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