i-land™ XXL
Zaprojektuj
swój własny
wózek

Oszczędzaj
15 minut
każdego dnia
Naszym głównym celem jest uproszczenie całego
procesu sprzątania i podniesienie poziomu
Twojej satysfakcji. Podczas obsługi dużych obiektów
czy realizacji kompleksowych projektów niezbędne
jest stanowisko pracy łączące w sobie wszystkie
niezbędne narzędzia. Dlatego stworzyliśmy
i-land. Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”,
które oferuje Ci szeroką gamę produktów zawsze
dostępnych pod ręką, kiedy tylko ich potrzebujesz.
Nigdy więcej nie będziesz tracić czasu na
bezproduktywne poszukiwanie poszczególnych
narzędzi przechowywanych w różnych miejscach!

Stwórz
swój wózek
Pojemnik do moczenia wstępnego
Szczelny, niezniszczalny pojemnik
do moczenia wstępnego ze
zintegrowaną miarką wewnątrz
pojemnika.

Zintegrowane uchwyty
na narzędzia
Przechowuj i ładuj baterie
do swojego i-mopa lub
zasilaj i-light bezpośrednio
na wózku podczas pracy.

Uchwyt tabletu (opcja)
Dla ułatwienia pracy w nowoczesnych
programach sprzątania, możliwość
montażu uchwytu na dowolny tablet.

Półki czy szuflady?
Możesz wybrać jeden z dwóch
modeli i-land XXL. Model standard
z zamykanymi półkami lub wersję Pro
z super wygodnymi szufladami. Poproś
naszego doradcę o pomoc w doborze,
więcej informacji także w dokumentacji.

Specyfikacje techniczne
i-land XXL

i-land XXL pro

Waga

86,7 kg

96,6 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

185 x 68 x 117 cm

185 x 68 x117 cm

Pojemność

Górna półka: 60 x 60 x 36 cm

Górna szuflada: 55,5 x 50 x 34 cm

Dolna półka str. lewa:
60 x 39 x 31 cm

Dolna szuflada str. lewa:
55 x 13,5 x 18 cm

Dolna półka str. prawa:
60 x 13 x 22 cm

Dolna szuflada str. prawa:
55 x 29,5 x 28,5 cm

Górna półka: 2 x 22,7 L

Górna szuflada: 2 x 22,7 L

Dolna półka: 2 x 13,25 L

Dolna szuflada: 2 x 13,25 L

Długość kabla

1000 cm

1000 cm

Rozmiar kółek

5” (guma)

5” (guma)

Materiał

LDPE | Forma wtryskowa

LDPE | Forma wtryskowa

Uchwyty na narzędzia

2 regulowane uchwyty na
ładowarkę i-power lub i-light*

2 regulowane uchwyty na ładowarkę
i-power lub i-light*

1 uchwyt na tablet*

1 uchwyt na tablet*

5 uchwytów na mop*

5 uchwytów na mop*

1 miejsce na i-mop*

2 miejsca na i-mop’y*

2 zbiorniki wody i-mop*

2 zbiorniki wody i-mop*

2 miejsca na zbiorniki duże imop*

2 miejsca na zbiorniki duże imop*

3 gniazda zasilania

3 gniazda zasilania

1 uchwyt na butelkę*

1 uchwyt na butelkę*

1 torba na śmieci / pranie

1 torba na śmieci / pranie

Pojemność wiader

*elementy muszą zostać zamówione oddzielnie
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