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De nyo forgerno pd locken

ger mdjlighet till spiinnonde

inrednings/os ningor.

Alternotiven dr silver, grafit,

ontikmdssing, svort och vit.

DEN NYA SUGDOSAN PASSAR
INREDNINGEN I  DITT HEM

Al laway utvecklar st indigt  nya losningar for  at t

underldtta sridarbetet. Nu har vi tagit fram nya sugdosor

och montagesti l lningar. De blir nu innu littare att

montera och anvdnda.

Dessutom finns det fler flrgalternativ for locken. Stilfull

design och moderna fdrger gor det litt att skapa en

enhetlig l inje i hemmets inredning.

SLANGMUFFEN PREMIUM LASER LEKANDE L TT

I SUGDOSAN

Den nya slangmuffen med sin stilfulla design fullbordar

vir  anvindarvdnl iga st idredskapsser ie Premium.

Muffen l iser enkelt och stadigt i sugdosan med ett

kniipp.

Den nya sugdosan mojliggor tvi olika sdtt att starta.

Centralenheten startar nir sugdosans lock oppnas

och den gir att stoppa utan att ta loss slangen. I

modeller med handtagsstart kan man stafta och stoppa

direkt pi handtaget.

Montagesti l lningen ir forbittrad pi f lera punkter,

vilket gor installationen litt och smidig oberoende av

viggmaterial.

> Den nya sugdosan Opt)mo
och slongmuffen Premium.

>> Muffen ftiser stodlgt i
O ptim o-su gd o.son med ett
kniipp och ott to loss den iir
lko enkelt

>>> Potenterode gripore, den s.k
Legoftillo n, hindrar stcirre

ftremdl frdn on kommo
in i systemet
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EN NY MANGSIDIG
MONTAGESTALLNING
. Litt och snabb att installera i alla viggmaterial.
. Flera alternativ for fistandet.
. Tack vare att montagestdllningen dr symmetrisk kan dosan

monteras for oppning i valfri riktning.

Minga skruvhil i fdstoronen, de
overflodiga kan tas bort.

Monteras i ett hil om
50-75 mm diameter
i mellanvigg.

For ligspinningsledningar kan man
anvdnda elror med antingen
@ 20 mm eller @ l6 mm.

Skyddslock som dr lltta
att anvdnda.

Med hjalp av flera fiisthil kan locket fistas direkt.

Skyddsproppar som hindrar vatten, puts etc.
frin att komma in i montagestillningen under
instal lat ionen.

Pi skyddslocket finns mdrkningar, varfor det dr ldtt
att hitta dosan efter det att vdggen har ytbehandlaa.



Delor for montering i mellonviigg

F d r golte r n otiv ft r locke n

Grofi t  80181 Antikmossin g 801 82 Si lver 801 80 Vit 80177 Svort 80183

Ovrigo tillbehiir till sugdosorno

Fdrliingningshylso

8 0 2 t 4

Kdpo ftr
ytmontering 80222

Montogestiillning

80223

Muffftr sugdoso
Premium 80918
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