
i-scrub 21B

Możliwość  
czyszczenia schodów
Czas pracy:150 minut

Czyszczenie miejsc 
trudno dostępnych

Czyszczenie powierzchni
poziomych i pionowych

KUP
1x imop Lite +  

1x i-scrub 21B
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W SPRAWIE PREZENTACJI 

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM 

DYSTRYBUTOREM i-TEAM

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

i-scrub 26H

Wysokiej jakości nakładki
z mikrowłókien

Kolorowe nakładki zgodne  
z systemem oznaczeń HACP
Możliwość prania w pralce  

ponad 1000 razy
Czyszczenie bezdotykowe

Czyszczenie szybsze 
niż ściereczką

OTRZYMASZ
1x i-scrub 26H

mały mop
z nakładkami i-fibre 

po 10 żółtych, 
czerwonych, zielonych 

i niebieskich

imop Lite 
Idealny sprzęt sprzątający

Do mycia powierzchni  
  trudnodostępnych

Czas pracy 45 minut

Doskonały do 
sprzątania w ruchu

Wydajność 300 m2

 w 15 minut

Zużycie wody 2.2 litra 
do umycia 300m2

Uniwersalny system 
 

zasilania bateryjnego
 

   
 

  

+
10 sztuk

Rzeczywiste produkty mogą się różnić  
od prezentowanych na zdjęciach.

Ekskluzywne oferty 
i-team, które zmieniają
sprzątanie w czystą

przyjemność

szybciej                  czyściej                 zdrowiej                bezpieczniej              lepiej

system 
kodowania

kolorem 
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i-mop XXL Basic

Mycie przy samej 
krawędzi

Mycie pod stołami

Zużycie wody
2
 

1 litr wody na 300 m
Wydajność 300m2 

w 8 minut
Wymienne akumulatory 

Litowo-jonowe, 
praca 24/7

Zmniejszone zużycie
środków czyszczących

i-vac 5B to odkurzacz z zasilaniem bateryjnym,
który może wykonywać każde zadanie. Model ten
cieszy się doskonałą opinią na rynku. Seria odkurzaczy
 i-vac 5B zadziwia użytkowników swoją mobilnością, 
 konstrukcją i mocą. Odkurzacze i-vac 5B sprawdzają się
 zarówno w biurach, jak i w obiektach użyteczności 
publicznej. i-vac 5B jest zasilany tym samym  
akumulatorem, jaki używany jest w i-mop XXL.

KUP
i-mop XXL, zestaw uchwytów padów, zielone twister 

 

pady 2 szt, stację dokującą,  zestaw i-power 14 , 

ładowarkę  i-charge 9 
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i-vac 5B

Wyjątkowo wytrzymała 
rura zsąca

Wytrzymały papierowy
worek zabezpieczony  

przed wilgocią

Niska masa:  
waga tylko 5.2 kg! 

Akumulator litowo-jonowy: 
1 godzina 

nieprzerwanej pracy
Wysoka siła ssania

OTRZYMASZ 
    i-vac 5B

W SPRAWIE PREZENTACJI 

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM 

DYSTRYBUTOREM i-TEAM

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Maszyna szorująco-zbierająca 62 cm

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

   



 Twoje  
mobilne    

 stanowisko 
pracy

D
eal 3

i-land S

Możliwość transportu
każdego rodzaju i-mop’a
możliwość przewożenia 

korpusów i-mop’a, 
dodatkowych zbiorników 

i akcesoriów
Oszczędność czasu,  

pieniędzy i sił

Mop do powierzchni
ponadpodłogowych

Wall wash
Szybsze i dokładniejsze 

mycie, dzięki opatentowanej 
technologi trójpodziału

750 gwarantowanych

Czterokolorowe nakładki

 

mikrowłókien

cykli prania

Fabrycznie zaimpregnowane 
mikrowłókna 

 

W SPRAWIE PREZENTACJI 

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM 

DYSTRYBUTOREM i-TEAM

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Maszyna szorująco- zbierająca 46 cm

2 zbiorniki czystej wody
2x zbiorniki na brudną wodę

1x rozpylacz

 w tym drążek do mopa 
do ścian z uchwytem 

1 mop do ścian i-fibre
12 ściereczek i-fibre

KUPi-mop XL , i-land Si-power 14, i-charge 9

Rzeczywiste produkty mogą się różnić   od prezentowanych na zdjęciach.

12 sztuk
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OTRZYMASZ



Mop sznurkowy

Maszyna szorująco-zbierająca

Mop płaski (fabrycznie
zaimpregnowany)

imop Lite

i-mop XL

i-mop XXL 1 
litr

1,7 
litra

2,2 
litra  

5,4 
litra

6,5 
litra

17,4 
litra

45 
minut

30 
minut

25 
minut

15 
minut

11 
minut

8 
minut

* Czas i woda 
   potrzebne 
   do uprzątnięcia
   300 m2

i-mop 
oszczędza  

czas  
i wodę *

  POLSKA 
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Dane kontaktowe do lokalnego  
dystrybutora i-team

 

i-team Polska Sp. z o.o.
Tyniecka 126C •  30-376 Kraków • Polska

tel. 12 268 32 18 
hello@i-teampolska.pl
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