
i-mop XL®

Ændring af 
din opfattelse
af rengøring



Hastighed, 
præcision
og design



i-mop XL® 

Denne i-mop, der er den første af sin slags, løser 

problemerne med gulvrengøringssystemer ved at kombinere 

fleksibiliteten ved en gulvmoppe med effektiviteten og 

hastigheden fra en industriel skrubbemaskine. Vi har fundet 

ud af, at de fleste områder stadig rengøres med moppe og 

spand, fordi andre gulvmaskiner bare ikke er fleksible nok 

til at fungere i de fleste rum. Med i-mop er det muligt at 

rengøre enhver overflade med stor bevægelighed og høj 

brugervenlighed. Ingen grænselinjer eller -områder. Denne 

maskine er ikke kun designet til rengøring – den er  

designet til rengøringsmedarbejderen.

Skrubbemaskine i fuld størrelse 
med fleksibiliteten fra  

en flad moppeHastighed,  
præcision
og design



skrub og tør 

• Rengøringssti på 46 cm
• 2 stærke børstemotorer
• Beskyttende kofanger af nylon
• Rengør helt ud til kanten

ekstrem mobilitet

• Lav profil til at rengøre
neden under ting

• Fleksibilitet på 360o



Af-/påklikning

• Nem at fylde, rense og  
tømme i en vask 

• Brug forskellige beholdere til  
forskellige kemikalier 

• Færre uproduktive 
genopfyldninger og mindre 
ventetid ved at forberede  
på forhånd i henhold til  
HACCP-standarderne.

batteriopladning

• Hurtig ombytning 
• 2 sæt = batteri 24/7 
• Kører på i-power 9-  

eller 14-batterier

nem transport

• Transporthjul 
• Passer i bagagerummet  

på en bil 
• Nem at opbevare og  

bære ovenpå
• 100 % mobilitet



46cm

7cm

Lav profil



Tænk ud ad boksen

energi 24/7



Fleksibel og hurtig!

Med denne i-mop får du en 

højhastighedsskrubbemaskine med to 

børster og et arbejdsområde på 46 cm 

(18") med uovertruffen smidighed. De 

to modsat roterende børster giver dig en 

problemfri oplevelse og gør det muligt at 

kontrollere maskinen selv med én hånd. 

Rengør rundt om og neden under  

ting, præcis som med en moppe.

Udret mere med mindre!

Vores batterisystem til hurtig 
opladning,i-power, gør i-mop til en reel 

rengøringsarbejdshest. Med to sæt i-power 
9 vil din i-mop aldrig skulle tage sig en lur.  
Rengør fra 9 til 17 eller 24/7 med én enkelt 

maskine. Ingen ledninger, man kan falde over 
eller blive viklet ind i – du skal blot tænde 

den og så afsted. 



Klik på, og klik af!

Fyld, genopfyld og tøm nemtmaskinen.  
Du er ikke længere bundet til faste  
opfyldningsstationer – få hurtigt dit 

vand fra en vask. Skift mellem kemikalier 
i løbet af få sekunder ved at klikke en 

anden opløsningsbeholder på. Du vil blive 
overrasket over, hvor vandbesparende 

i-mop er. Gode ting kommer i små pakker.

Tænd på kontakten!

Det kræver ingen ph.d. at betjenemaskinen – vi har 
foretaget al programmering for dig. En simpel knap 

til at vælge den ønskede driftstilstand. 

Økotilstand

Med vores økotilstand kan du 
spare yderligere vand, når der kun  

er brug for lidt, hvilket også 
beskytter dine vandfølsomme 
gulve mod overeksponering.





Tag den med, 
derhen hvor du vil!

Denne i-mop er udformet på en sådan 

måde, at den optager meget lidt gulvplads, 

når den ikke bruges. Opbevar den i et skab 

inden for rækkevidde. Tag den med dig op 

og ned ad trin og trapper. Tag batterierne 

af, og løft vandbeholderen fra maskinen  

for at læsse den i bagagerummet på en bil. 



Tekniske specifikationer

Anvendelse Indendørs, kun på hårde overflader

Teoretisk ydeevne Op til 1800 m2 pr. time

Praktisk ydeevne 1000-1300 m2 pr. time

Børstehastighed 350 omdrejninger pr. minut

Børstetryk 22,5 kg

Driftsbredde 46 cm

Maskinens størrelse (L x B x H) 50 x 38 x 120 cm

Vægt uden batterier og vand 18,5 kg

Vandbeholder 4 L

Genindvindingsbeholder 4-6 L (maks. 8 L)

Materialer polypropylen, aluminiumslegering 

Strømkilde 2 stk. i-power 9-batterier*

Batteri 24 V – 8,8 Ah 

Driftstid 60 minutter 

Opladningstype Ekstern*

Oplader 110-240 V, 50/60 Hz

1
år

GARANTI

* Batterier og oplader bestilles separat.





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

i-land®

Vores mål er at forenkle hele 

rengøringsprocessen og øge dit 

glædesniveau, mens du gør rent. Så til 

lange dage, store bygninger og lokale 

projekter får du brug for en arbejdsstation, 

der kan indeholde alt dit udstyr.  Det er 

grunden til, at vi har skabt i-land. En alt-

i-en løsning, som gør, at du har alt, hvad 

du behøver, i en lettilgængelig og praktisk 

opbevaringsløsning. Ikke mere  

uproduktiv rejsetid!



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

PRO- 
FESSIONEL

SERIE
MED

SKUFFER

i-land XL Pro



i-stack 3
3 lag

i-stack 6
6 lag

i-stack 4
4 lag

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Opladning

Plads er en mangelvare i disse dage. Vi bør ikke 

spilde en eneste centimeter, når det kommer til  

den begrænsede plads, vi kan få fingrene i. 

Det er grunden til, at vi tænkte: Hvorfor ikke 

bruge de lodrette muligheder op mod loftet 

til at genoplade batterier? Du behøver kun én 

stikkontakt til flere opladere. Nu kan du nemt  

tilslutte, montere og oplade dine batterier  

uden at miste dyrebar plads!

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Opbevaring af alle 
dine ting fra i-team

Har du ikke nok plads til dit udstyr?

Vi klarer det for dig. Opbevar din i-range,  

i-mop og alt dit udstyr i dette smarte skab. 

Vores i-store, der har plads til vægopladere, 

puder, børster, din i-mop osv., er det perfekte 

udstyrsskab til dit lager.

INOX-skab 

INOX-opbevaringsskab. 
Samme niveauerog rum som 
stålopbevaringsskabet, men 

med en mere robust karakter for 
en længere levetid. Perfekt til 

fødevareindustrien.

Stålskab

Stålopbevaringsskab. Nemt at samle 
ogsætte op. Forskellige niveauer til 
børster, puder og opladere. Har en 
indbygget plads til en stikkontakt. 

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



Normale i-pads

Hvid
Sart rengøring
K.20.72.0213.2

Rød
Let rengøring
K.20.72.0213.1

Blå
Mellemsvær rengøring
K.20.72.0213.79

Grøn 
Svær rengøring
K.20.72.0213.64

Sort
Aggressiv rengøring
K.20.72.0213.0

Kan bruges sammen 
med alle i-pads
K.2.S.72.0214.797

i-pad-driver

Orange
Renovering*
K.2.72.0216.4

Gul
Renovering
K.2.72.0216.8

Grøn
Daglig rengøring
K.2.72.0216.64

Daglige i-pads
Til belagte områder med 
lav aktivitet

Blå
Daglig rengøring
K.2.72.0216.797

Intensive i-pads
Til ikke-belagte områder med 
høj aktivitet

* og daglig rengøring af keramiske fliser



Gummisvaberblade

Blød børste 
Valgfri
K.2.S.72.0092.70

Mellemblød børste 
Standard
K.2.S.72.0092.797

Hård børste
Valgfri
K.2.S.72.0092.1

i-mop-børster

Til olierede/fedtede miljøer
K.1.S.72.0096.797

Standard
K.1.S.72.0096.0

i-pad-driver



Rengøring er ogsåpleje 
af hygiejnen.

opløsningsbeholder rød sanitetsområder og toiletgulve opløsningsbeholder blå almindelige lavrisikoområder

Børstering
K.2.S.72.0093.1

Børstering
K.2.S.72.0093.797

K.1.S.72.0081.1 K.1.S.72.0081.797



opløsningsbeholder gul  toiletoverflader opløsningsbeholder grøn almindelige mad- og barområder

Børstering
K.2.S.72.0093.8

Børstering
K.2.S.72.0093.64

K.1.S.72.0081.8 K.1.S.72.0081.64



Rengøringpå farten

Skal du rejse med dit rengøringsudstyr,  

og vil du undgå unødige skader  

under transporten? Beskyt din i-mop i en 

aluminiumskasse på farten, uanset om den  

transporteres med fly, båd, bil eller endda fra  

bygning til bygning. Medbring dine batterier, børster 

og forskellige beholdere i vores i-bag. Bær den med 

en skulderstrop eller som en integreret rygsæk.  

Den mindsker vægten af din i-mop XL til 15,6 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19



i-stand

Beslag til vægmodellen af i-mop

Transportér nemt din i-mop i din bil 
med vægbeslaget. Skru let holderen 
op på indersiden af køretøjet, og klik 
din i-mop med forskellige beholdere 

direkte på den.

Beslag til gulvmodellen af i-mop 

Stil din i-mop, hvor du vil med 
gulvmodellen. Placer holderen på 

ethvert område eller i et hvilket som 
helst rum, og klik din i-mop med 

forskellige beholdere direkte på den.

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A





En lysere fremtid sammen
 

663.000.000 mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. 

Sammen med Made Blue vil vi gerne gøre noget ved dette.  

Lad os se på nogle af detaljerne! 

Vandbesparelse

i-mop blev designet til at ændre
rengøringsprocessen og har

gjort det på to måder: ved at skabe
en revolutionerende enhed, der 

øger renligheden, og ved at spare 
på vand- forbruget for brugeren, 

virksomheden og planeten.

Donationer

Indtil nu har Made Blue skaffet 
over 1,5 milliarder liter rent vand i 

udviklingslandene, nok til mere end 
100.000 mennesker hvert år.Rent vand & 

velgørenhedsprojekter

Made Blue måler det samlede 
vandforbrug og vandbesparelsen for 

produkter og tjenester og sikrer,  
at samme mængde gøres tilgængelig 

et andet sted. Vandprojekter 
implementeres af internationale 
velgørenhedsorganisationer som 

Røde Kors og AMREF Flying Doctors.

Slut dig til i-team

Innovation og bekymring om
miljøet bør gå hånd i hånd. Slut dig 

til os for at gøre verden 
til et bedre sted, nu og i fremtiden. 

Få flere oplysninger 
på i-teamglobal.com

Vandbesparelse i hele verden.  

Ved at bruge i-mops sænker dine  
partnere, kunder og brugere deres 

vandforbrug, samtidig med  
at de bidrager positivt til  

tilgængeligheden af vand i verden. 

Made Blue-familien 

Ved at være en del af i-team er du 
også en del af Made Blue-familien. Vi 

opfordrer alle vores medarbejdere  
til at fortælle historien og informere  

andre om Made Blue.





Forespørgsler
For at kunne skabe bedre løsninger 
skal man lytte. Vores indsigt kommer 
fra samarbejdet med vores kunder for 
at forstå deres behov.

Innovation 

Vi prøver at gentænke – helt fra 
bunden og op – hvordan ting bør 
gøres. Selvom vi gør brug af vores 
erfaring, holder vi os ikke kun til 
konventionelle løsninger. Det er den 
måde, at vi – vores team af 
designere, ingeniører og 
produktionsmedarbejdere samt 
samarbejdsmåden med kunder og 
partnere – har genopfundet 
rengøringsprocessen på  
fundamental vis.

Inspiration 

Vores virksomhedsånd drives af  
et engagement for vores kunders, 
forretningspartneres og samfundets 
succes. Dette samarbejde er kun 
muligt gennem gennemsigtighed, 
ansvarlighed og gensidig respekt.

Historien omi-team



i-team Global
VIRENA.dk info@virena.dk




