
    
 
 
  30.1.2018 1(2) 

 
ALLAWAY OY    Puhelin/Telephone +358 (0)20 7210 600   
PL 3, 40351 Jyväskylä   Telefax   +358 (0)20 7210 699   
Kangasvuorentie 32, Jyväskylä   Kotipaikka/Domicile Jyväskylä   
P.O. Box 3, FIN-40351 Jyväskylä   VAT No FI01762808     
Finland       

  
Allawayn vinkit KEVÄTSIIVOUKSEEN 
 

 
 
Allaway-keskuspölynimurilla siivoaminen on helppoa ja sisäilma pysyy 
puhtaana ja raikkaana.  
 
Kirkkaat auringonsäteet paljastavat lattialla olevat villakoirat ja ilmassa 
leijailevat pölyhiukkaset. Kunnon kevätsiivous raikastaa kotia ja sitä 
tehdessä kannattaa ottaa tietyt seikat huomioon parhaaseen lopputulok-
seen pääsemiseksi. Kiinnitä huomiota kunnon siivousvälineisiin, ehjillä 
ja puhtailla siivousvälineillä on huomattavasti helpompi ja mukavampi 
siivota. Ennen imurointia siivoa lattiapinnoilta ylimääräiset esineet omille 
paikoilleen.  
 
Aloita imurointi talon ulkonurkasta edeten ulko-ovelle. Imuroi myös huo-
nekalujen alta ja siirrä tarvittaessa huonekalut pois tieltä, jotta yletät 
nurkkiin ja listojen luokse.  
 
1. Allawayn yleissuulakkeet soveltuvat sekä lattia- että mattopinnoille. 

Parkettisuulakkeella ja monikäyttöisellä Allawayn moppisuulakkeella 
puhdistat kovat lattiapinnat hellävaraisesti. Lattialistojen päälliset 
saa helpommin imuroitua huonekalukaksoissuulakkeen pitkillä har-
jaksilla. 

 
2. Valitse huonekaluille ja matoille imuilmatoiminen tamppari, joka irroittaa tehokkaasti niihin kiinnittyneen 

pölyn. Matot on hyvä tuulettaa imuroinin jälkeen. Irrota sohvista ja nojatuoleista myös sohvatyynyt ja irto-
tyynyt ja imuroi ne kauttaaltaan.  

 
3. Huolehdi puhtaudesta myös makuuhuoneessa. Imuroi ja tuuleta patjat säännöllisesti, jotta ne pysyvät 

raikkaina. Aikuisesta ihmisestä voi irrota vuoden aikana jopa kilo rasvaa ja kuollutta ihosolukkoa, pelkäs-
tään pään alueelta! Huonekalukaksoissuulakkeella tai -tampparilla saat irrotettua pölyn, hiukset ja eläin-
ten karvat patjoista. 

 
4. Pattereiden väleihin sekä muihin ahtaisiin paikkoihin yletät parhaiten rakoharjasuulakkeella sekä ka-

peakärkisuulakkeella. 
 
5. Nosta katse ylös lattiapinnoilta ja imuroi myös lamput, kirjahyllyjen ja vaatekaappien päälliset. Huoneka-

lukaksoissuulakkeen pitkät pehmeät harjaspäät eivät naarmuta herkkiä pintoja. Imuroi sälekaihtimet sul-
jettuina, molemmin puolin, muista myös verhotangot.  

 

6. ”Muista viedä tuhkatkin pesästä”. Varmista aina ennen imurointia, että tuhka on hyvin jäähtynyttä. Hieno-
jakoiseen tuhkan imurointiin käytetään keskuspölynimuriin liitettävää EE-20 esierottelijaa. Esierottelija 
soveltuu myös muun hienojakoisen pölyn, hiekan, karkean roskan, sekä veden imurointiin. 
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Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme osastollemme: A1001 
 
Yhteydenotot: 
Tiina Savolainen 
Markkinoinnin projektipäällikkö 
tiina.savolainen@allaway.fi 
050 440 9004 
 
 
 
----------------------- 
 
Jokaisella on oikeus puhtaaseen sisäilmaan 

Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Allawayn mielestä on parasta, että imu-
rin poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto Sinullekin on keskuspölyn-
imuri. Valitse puhdas sisäilma. 

Puhtaampi sisäilma - helpompi hengittää 

Ihminen käyttää tavallisesti vuorokauden aikana noin litran ruokaa ja kaksi litraa vettä, mutta vähin-
tään 15 000 litraa ilmaa. Hengitetyllä ilmalla on siis kiistatta suuri merkitys terveyteen. Vietettäessä 
yli 90% ajasta sisätiloissa, korostuu erityisesti sisäilman puhtaus. 

Tutkimusten mukaan sisäilman huono laatu on yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. 

mailto:tiina.savolainen@allaway.fi
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