
i-fibre™

Oszczędzaj
wodę, środki  
i czas.



Innowacyjny  
system mikrofibry

Sprzątanie przy użyciu mikrofibry zmieniło

branżę czystościową od pierwszego użycia.

Mniejsze zapotrzebowanie na środki chemiczne 

oraz ograniczenie zużycia wody zapewnia 

równowagę ekologiczną i zdrowszą planetę dla 

wszystkich. i-team poszedł o krok dalej i stworzył 

całą serię narzędzi i sprzętu tworzącego

zestawy typu “wszystko w jednym”: i-fibre.



Quick-release

A quick-release system in the frame 
of the mop for a complete touch free 

cleaning operation!

Wallwash

Uchwyt myjki działa w zakresie
360° ułatwiając mycie ścian, 

a także trudno dostępnych miejsc. 
Opatentowana technologia

“soft-edge” czyni myjkę idealnie
dostosowanym narzędziem do

sprzątania 4D.

System szybkiego uwalniania

System szybkiego uwalniania
zaprojektowany w uchwycie  

mopa zapewnia błyskawiczną  
i bezdotykową obsługę!

System wstępnego moczenia

System wstępnego moczenia to doskonale 
dopracowany zestaw narzędzi, które dzięki płynnej 

współpracy zapewniają wydajne i efektywne 
sprzątanie każdej powierzchni, jednocześnie 

oszczędzając wodę i środki czystości, ale przede 
wszystkim czas. Dzięki specjalnemu połączeniu 

odpowiednich składników warstwa myjąca 
zapewnia doskonałe rozprowadzenie wilgoci 
i ograniczenie czasu sprzątania do minimum. 

Technologia „trio split”

Włókna mopa zapewniają najwyższą
efektywność sprzątania poprzez 

wykorzystanie technologii “trio split”.
Zintegrowane kanały zatrzymujące brud,

pozwalają zatrzymać nawet najdrobniejsze 
cząsteczki podczas sprzątania na sucho. 

Specjalnie zaprojektowany uchwyt 
uniemożliwia marszczenie się mopa, 

zapewniając równą powierzchnię mycia. 
Wydajność jednego mopa przewidziana jest 

na minimum 1000 użyć!

Mopy z mikrofibry

Szeroki wachlarz nakładek, dostosowanych do 
konkretnych powierzchni od mało do bardzo
zabrudzonych. Charakteryzują się idealnie 

dopracowanymi powłokami. Zaprojektowane
specjalnie do wstępnego etapu 

4D REAL Clean.

Główne 
cechy



Specyfikacja techniczna 
 

 Uchwyt długi 48 Uchwyt krótki Uchwyt mopa 

Waga 0.411 kg 0.266 kg 0.281 kg

Wymiary (dł. x sz. x wys.) 106 x 20 x 7,5 cm 69 x 20 x 7,5 cm 41 x 50 x 10 cm

Udowodniona skuteczność 
 

Metoda czyszczenia Tradycyjna 4D REAL Clean 

Mopowanie 5 minut 3 minuty  

Czyszczenie blatów 15 minut 2 minuty

Mop suchy 5 minut 0 minut

Mop mokry 15 minut 13 minut

Spakuj  
swój sprzęt
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