
i-mop XL® 

 
Zmieniamy
sposób
myślenia  
o sprzątaniu



Prędkość, precyzja
& super wygląd



i-mop XL®

Jedyny w swoim rodzaju i-mop to idealne

rozwiązanie problemów z czyszczeniem 

posadzek, łączące zwrotność zwykłego mopa  

z siłą i skutecznością profesjonalnej szorowarki

automatycznej. Dlaczego większość powierzchni

nadal czyszczonych jest ręcznie? Bo większość

maszyn nie jest w stanie dotrzeć w ciasne,

zastawione miejsca. Rozwiązaniem jest i-mop!

Umożliwia dotarcie w ciasne przestrzenie,

zapewniając przy tym pełną swobodę i łatwość

obsługi. Bez jakichkolwiek ograniczeń. i-mop  

to maszyna stworzona nie tylko do czyszczenia,  

to maszyna stworzona dla ludzi.

Pełnowymiarowa szorowarka,
zwinna jak zwykły mopPrędkość, precyzja

& super wygląd



szoruj i osuszaj 

•	 46	cm	szerokość	pracy
•	 2	silniki	szczotek
•	 Elastyczne	odbijacze
•	 Czyści	praktycznie	przy	krawędzi

ekstremalna	mobilność

•	 Niskoprofilowa	głowica	zapewnia	
czyszczenie	pod	meblami

•	 360o	supermanewrowość



łatwy montaż

•	 Łatwe	napełnianie,	opróżnianie	
i	czyszczenie	zbiorników

•	 Używaj	różnych	zbiorników		
do	różnej	chemii

•	 Zredukuj	marnotrawstwo	
czasu,	przygotuj	roztwory	
robocze	zgodnie	z	HAACP	
przed	pracą

ładowanie	baterii

•	 Szybka	wymiana
•	 2	komplety	=	praca	24/7
•	 Baterie	i-power	9	lub		

i-power	14

łatwy transport

•	 Kółka	transportowe
•	 Zmieści	się	w	bagażniku
•	 Łatwy	w przechowaniu	

i transporcie
•	 100%	mobilności



Niskoprofilowa głowica

46cm

7cm



Pracuj 24/7, jeśli trzeba

46cm

Zmień stare nawyki



Szybko i sprawnie!

Głowica szczotek o szerokości roboczej  

46 cm (18”) wyposażona w dwie szczotki 

o wysokich obrotach, zapewnia skuteczną 

pracę i niespotykaną manewrowość. Dwie

szczotki o przeciwnych kierunkach obrotu, 

zapewniają łatwość pracy i kontrolę nawet 

jedną ręką. Szoruj wokół przeszkód, jakbyś 

pracował mopem. Efekty Cię zaskoczą.

Osiągaj więcej, mniejszym wysiłkiem!

i-mop to prawdziwy wół roboczy.
System szybkiej wymiany baterii

ułatwia pracę nawet 24/7. Z dwoma
kompletami baterii nigdy nie będziesz
musiał czekać i marnować czasu. Bez

plątaniny kabli, bez uwiązania do
gniazdka. Zawsze gotowy do pracy. 



Zdejmowane zbiorniki roztworów chemii!

Super łatwe napełnianie, opróżnianie  
i czyszczenie zbiorników. Już nie

musisz zabierać maszyny do stacji
napełniania, napełnisz swój zbiornik  

z każdego kranu. Używasz różnej
chemii? Żaden problem! Zamiana

zbiorników nigdy nie była łatwiejsza.
Będziesz zaskoczony, jak oszczędny  

w zużyciu wody jest i-mop.  
Małe jest wielkie.

Naciśnij i pracuj!

Nie jest potrzebny doktorat, aby
obsługiwać i-mopa. Zrobiliśmy

wszystko, aby praca naszą
maszyną była łatwa i przyjemna.
Wybierz tryb pracy, resztę i-mop

zrobi za Ciebie.

Tryb Eco

Nasz tryb Eco pozwoli na kolejne
oszczędności w zużyciu wody
wtedy, gdy niewiele wody jest

potrzebne. Pomocny również na
podłogach wrażliwych na wilgoć.





Będę zawsze z Tobą!

i-mop został tak zaprojektowany, aby 

zajmował minimum przestrzeni, gdy

nie jest używany. Ma nawet swoją specjalną 

szafę. Z łatwością pokonasz z nim schody. 

Wystarczy zdjąć baterie i zbiorniki, a znacznie 

lżejszy ułatwi transport, nawet  

w bagażniku samochodu. 



1
year

W

ARRANTY

*	Baterie	i	ładowarkę	wybieramy	osobno.

Specyfikacja techniczna 
 

Zastosowanie Wewnątrz, posadzki zmywalne

Wydajność teoretyczna Do 1800 m2/godz.

Wydajność praktyczna 1000-1300 m2/godz.

Prędkość obr. szczotek 350 RPM

Nacisk szczotek 22,5 kg

Szerokość robocza 46 cm

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) 50 x 38 x 120 cm

Waga bez baterii i wody 18,5 kg

Pojemność zbiornika 4 L

Poj. Zbiornika wody brudnej 5 L (max 8 L)

Materiał PP, stop aluminium 

Zasilanie 2 baterie i-power 9*

Baterie 24V - 8.8 Ah

Czas pracy 60 minut

Rodzaj ładowarki Zewnętrzna*

Ładowarka 110-240V, 50/60Hz

1
rok

 G

WARANCJA





i-land	S i-land	XL i-land	XXL

i-land®

 

Naszym celem jest uproszczenie całego

procesu sprzątania oraz uczynienie go

przyjaznym. Na długie dni pracy, na duże

powierzchnie potrzebujesz idealnie

zorganizowanego stanowiska pracy na cały

swój sprzęt. Dlatego stworzyliśmy i-land.

Rozwiązanie typu Wszystko w Jednym, 

dzięki któremu wszystkie narzędzia 

i przybory masz wygodnie pod ręką. Koniec 

z marnotrawstwem czasu na bieganie

po narzędzia.



i-land L Pro i-land XL Pro i-land	XXL Pro

i-land XL Pro
seria
pro

z szufladami



i-stack 3  
3 warstwy

i-stack 6 
6 warstw

i-stack 4 
4 warstwy

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Więcej mocy!

Wolna przestrzeń to deficytowy zasób dzisiaj, 

nie wolno jej marnować. Stąd nasz pomysł:  

dlaczego nie użyć wersji pionowej dla 

rozwiązania systemów ładowania?

Potrzebujesz zwykłe gniazdko i trochę

wolnego miejsca na ścianie. Teraz ładujesz

baterie bez marnotrawstwa przestrzeni.

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Magazyn na wszystkie 
narzędzia i-team

Ciągle mało miejsca na cały sprzęt?

Mamy rozwiązanie. Przechowuj wszystkie 

i-narzędzia i swojego i-mopa w eleganckiej

szafie. Jest tam miejsce na ładowarki,

pady, szczotki, i-mopa i wiele więcej.

i-store to doskonałe rozwiązanie

podręcznego magazynu.

Szafa INOX

Te same rozwiązania, ta sama
przestrzeń, większa trwałość.

Idealne rozwiązanie np. dla
przemysłu spożywczego.

Szafa stalowa

Łatwa w montażu i konfiguracji.
Miejsce na szczotki, uchwyty

padów, ładowarkę, ssawy i inne
materiały. Gotowe wyjście na

zasilanie.  

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



Standardowe i-pads

White  
Delikatne
K.20.72.1213.2

Red 
Lekkie
K.20.72.1213.1

Blue 
Średnie
K.20.72.1213.79

Green 
Ciężkie
K.20.72.1213.64

Black 
Okresowe doczyszczanie
K.20.72.1213.0

Uniwersalny uchwyt
i-padów
K.2.S.72.1124.797

i-pad uchwyt

Orange
Renowacja*
K.2.72.1216.8

Yellow
Renowacja
K.2.72.1216.4

Green
Czyszczenie
codzienne 
K.2.72.1216.797

Zwykłe Twister	i-pads
Posadzki zabezpieczone,  
małe natężenie ruchu

Blue
Czyszczenie
codzienne
K.2.72.1216.64

Intensywne Twister	i-pads
Posadzki niezabezpieczone,  
duże natężenie ruchu

*oraz codzienne czyszczenie płytek ceramicznych



i-pad uchwyt Uchwyty gum ssawy

Miękka 
Opcjonalna
K.2.S.72.1092.70

Średnia 
Standard
K.2.S.72.1092.797

Twarda
Opcjonalna
K.2.S.72.1092.1

i-mop szczotki

Olejoodporne (opcja)
K.1.S.72.1096.797  

Standard
K.1.S.72.1096.0



Czysto oznacza również  
dbałość o higienę

zbiornik	czerwony posadzki w toaletach, łaźnie, WC zbiornik	niebieski powszechny, wszystkie powierzchnie

Wymienne pierścienie czerwone
K.2.S.72.1093.1

Wymienne pierścienie niebieskie
K.2.S.72.1093.797

K.1.S.72.1081.1 K.1.S.72.1081.797



zbiornik	żółty  powierzchnie strony czystej zbiornik	zielony dział spożywczy

Wymienne pierścienie żółte
K.2.S.72.0093.8 

Wymienne pierścienie zielone
K.2.S.72.0093.64 

K.1.S.72.1081.8 K.1.S.72.1081.64



Sprzęt w podróży

Potrzeba bezpiecznego transportu dla Twoich

narzędzi do sprzątania? Zabezpiecz swojego i-mopa

w twardej skrzyni. Wyślesz go bezpiecznie pociągiem, samochodem 

czy nawet samolotem. Spakuj baterie, szczotki i zapasowe zbiorniki 

w firmową torbę i-bag. Noś ją na ramieniu lub jak plecak.

Teraz Twój i-mop XL waży jedyne 15,6 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.1142.18

S.72.1142.19



Uchwyty i-mopa

Model naścienny

Zamontuj uchwyt na ścianie
pojazdu i już możesz bezpiecznie

przewozić i-mopa. Zamontuj go na
ścianie pomieszczenia, a Twój i-mop

nigdy się nie przewróci. 

Uchwyt wolnostojący

Teraz możesz przechować i-mopa
bezpiecznie, gdzie tylko chcesz.
Postaw uchwyt gdzie wygodnie, 
a Twój i-mop będzie bezpieczny.

Zintegrowane chwyty na
dodatkowe zbiorniki. 

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A





Nasza wspólna przyszłość
 

663.000.000 ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. 

Razem z Made Blue postanowiliśmy coś z tym zrobić.

Oto kilka szczegółów!

Redukcja zużycia wody

i-mop został zaprojektowany, aby
zmienić procesy czyszczenia i udało 

się to na dwa sposoby: tworząc 
rewolucyjne narzędzie pracy 

polepszające efekty pracy,
ale także oszczędzające wodę

dla nas wszystkich, dla Planety.

Darowizny

Made Blue zapewniła dotąd
ponad 1,5 miliarda litrów czystej
wody w krajach potrzebujących,  

co wystarcza dla ponad  
100.000 ludzi każdego roku.

Projekt Czysta Woda

Made Blue mierzy ilość
wody zużytej przez urządzenia lub 

usługi i zapewnia równą ilość
dostępną w regionach z jej 

deficytem poprzez takie organizacje 
jak Czerwony Krzyż czy Amref 

Flying Doctors.

Przyłącz się do i-team

Innowacja i dbałość o środowisko 
powinny iść razem. Dołącz do nas, 
by uczynić świat lepszym dzisiaj 

i jutro. Sprawdź na  
www.i-teamglobal.com

Oszczędzamy wodę na  
całym Świecie 

Używając i-mop’ów Twoi
partnerzy, Klienci i inni użytkownicy 
oszczędzają wodę, ratując zasoby 

wody na świecie. 

Rodzina Made Blue 

Bycie częścią zespołu i-team
oznacza bycie częścią Rodziny

Made Blue. Namawiamy
wszystkich współpracowników,

aby szerzyli ideę pomocy i opowiadali 
wszystkim o Made Blue.





Inquire  
(Pytaj)
 
Tworzenie lepszych rozwiązań
zaczyna się od słuchania. Nasze
pomysły pojawiają się podczas
współpracy z Partnerami i Klientami,
dzięki temu rozumiemy ich potrzeby.

Innovate 
(Twórz)
 
Tworzymy od podstaw, działamy
nieszablonowo, unikamy rutyny.
Wykorzystując nasze  
doświadczenie, unikamy rozwiązań 
konwencjonalnych. To w ten sposób 
udaje się naszemu całemu  
zespołowi, przy współpracy 
z Klientami, tworzyć całkowicie
nowe rozwiązania dla 
profesjonalnego sprzątania.
Tworzymy całkowicie nową jakość.

Inspire  
(Inspiruj)
 
Działamy w duchu i przekonaniu, że
najważniejszym celem jest dążenie do
sukcesu naszych klientów, Partnerów 
i całej branży.

Sukces tej zespołowej pracy jest
możliwy wyłącznie dzięki
transparentności działań,
poszanowaniu celów biznesowych 
i wzajemnemu szacunkowi.

Wizja	i-team
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