
i-mop XL® 

Den originale og innovative. 
Når dine gulve skal være 
helt rene på en effektiv, 
ergonomisk og legende 
let måde. 

Spred glæden - 
ikke skidtet.

 

RenereHurtigere Mere miljørigtigt Sikrere Bedre for alle



Den originale – altid først med innovationen
i-mop, der var den første af sin slags og dermed den 
originale innovative vertikale gulvvasker, kombinerer 
fleksibiliteten ved en gulvmoppe med effektiviteten 
og hastigheden fra en industriel skrubbemaskine. 
i-mop XL har siden 2014 begejstret brugere 
over hele verden og sikret renere gulve, 
forbedret ergonomien og bidraget til mindre 
vand- og kemiforbrug.

Stor kraft – fuld fleksibilitet
Revolutionerende rengøring med 360o 

fleksibilitet. i-mop er ergonomisk, let at 
håndtere og leverer rengøringsresultater 

med hastighed, præcision, effektivitet 
og et innovativt design. Med i-mop 
er det muligt at rengøre enhver 
overflade med stor bevægelighed 
og høj brugervenlighed, selv de 
steder hvor du i dag ikke bruger en 
rengøringsmaskine.

Skrub og tør
2 børster og 350 rotationer i minuttet med 
et børstetryk på 22 kg giver overlegen 
rengøringskvalitet på alle gulvtyper – og 
vandet suges effektivt op i samme arbejdsgang. 
Indenfor 30 sekunder er gulvet tørt igen – 
og fuldstændig rent. Ingen anden maskine 
er lige så effektiv og hurtig.

Med i-mop vasker du helt til kanten – 
effektivt – samtidig med at den lave profil
gør det muligt at komme ind under borde, 
bænke og øvrig inventar.

Fleksibel og hurtig!
i-mop XL har revolutioneret
gulvrengøring og kan ændre 
din opfattelse af rengøring og 
hvad rigtig rent er.

350 rotationer i minuttet

7 cm

46 cm

Rengør 
1000 -1300 m2 
i timen!



Nem betjening
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, 
bare med meget bedre rengøringsresultat.

Udret mere med mindre!
Vores batterisystem sikrer effektiv drift med høj 
ydeevne, hurtig opladning og enkelt batteriskift. 
i-power 14 batterisættet giver ca. 1½ times driftstid. 
Det tager ca. 1 time at lade batterierne op på 80% - og 1½ time 
til fuld opladning. Med et ekstra sæt batterier kan du dermed 
bruge din i-mop fra 7-17 eller 24/7 med én enkelt maskine, 
uden driftsstop. Du skal blot tænde den og så afsted.

Let - hurtig - effektiv
Dosering bliver mere sikker, økonomisk 
og effektiv. Tag den lille i-dose pod, 
læg den i injektoren, tryk og vent et par 
sekunder. Rengøringsmidlet (der er tre 
typer) fordeles hurtigt i tanken og sikrer 
du ikke har under/overdosering af kemi 
på dine gulve.

Tænd på kontakten!
Det kræver ingen ph.d. at 
betjene maskinen - vi har 
foretaget al programmering for 
dig. En simpel knap til at vælge 
den ønskede drifttilstand.

1 Økotilstand
Med vores økotilstand kan du spare 
yderligere vand, når der kun er 
brug for lidt, hvilket også beskytter 
dine vandfølsomme gulve mod 
overeksponering.
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Hvordan virker det?
i-dose startpakken indeholder alt hvad du behøver for at 
opgradere din i-mop. Det er en engangsinvestering, hvorefter 
du kan spare tid og belaste miljøet mindre. Alt sammen ved 
hjælp af i-dose rengøringskapslerne. 

i-dose 
injektor

i-dose 
rentvandstank

i-dose 
kapselholder

tryk iud &
Tryk

i-dose 
rengøringskapsel

i-dose - Perfekt dosering hver gang

1 liter til 1 liter – 
gør en forskel med i-mop

Når du anvender i-mop sparer du store 
mængder vand, vand som i-team 

donerer tilbage til mennesker der ikke 
har adgang til rent drikkevand. 

For hver i-mop i brug donerer  
i-team 18 L drikkevand pr. dag, 
nok til at dække ét menneskes

daglige vandbehov.

I-team bidrager aktivt og økonomisk  
til konstruktionen af nye vandbrønde

i samarbejde med Made Blue
organisationen og vi runder snart 

1 milliard liter rent drikkevand!

i-dose kan også tilkøbes til din gamle i-mop !



Tilbehør

Hvid
Let polering

Melamin
Daglig rengøring/renovering 

af hårde gulve

Blå
Medium rengøring

Grøn
Grov rengøring

Sort
Opskuring

Rød
Polering / let 

rengøring

Spørg din 
i-mop 

ekspert 
og få 

vejledning 
til netop 

dine gulve.

i-mop XXL er storebroderen som 
med en vaskebredde på 62 cm, 
kan rengøre helt op til 
2300 m2 i timen, ca. 30% 
hurtigere end i-mop XL. 
Med i-mop XXL får du lidt 
større vandkapacitet og et 
større børstetryk – og en 
driftstid på ca. 75 min. Ideel 
til større områder med stor 
tilgængelighed og 
begrænset inventar.

Behov for større 
arbejdsbredde?

Tekniske specifikationer

 
Teoretisk ydeevne Op til 1800 m2 / time Op til 2300 m2 / time
Praktisk ydeevne 1000-1300 m2 / time 1200-1800 m2 / time
Omdrejninger børster 350 omdrejninger / minut 350 omdrejninger / minut
Vaskebredde 46 cm 62 cm
Børstetryk 22.5 kg 32 kg
Vægt uden batterier og vand 18.5 kg 21 kg 
Rentvandstank 4L 5L
Snavsevandstank 6L 8L 

Driftstid 90-100 min. 65-75 min. 

i-mop XL i-mop XXL

Løftesæt
Løftesæt til i-mop som giver dig mulighed 
for at frigøre sugefoden fra gulvet – 
ideelt hvis du har brug for 
at skrubbe gulvet mere. 

Velegnet til bl.a. køkkener og 
svømmehaller hvor der kan være 
ekstra snavset, kalkophobninger mm.

Vær opmærksom/forsigtig når du anvender pads og børster første gang på 
gulvet og sørg altid for at være opmærksom på gulvproducentens anbefalinger.

Lav densitet blå 
Medium/

hård effekt, 
følsomme gulve

Lav densitet 
hård rød 

Aggressive effekt, 
hårde gulve

Naturhår blå
Blød effekt, 

følsomme gulve

Standard blå
Medium effekt

Denne børste følger 
med som standard!

Blød børste 
Blød effekt,

trægulve mm.

Hård børste
Hård effekt, klinker, 

skridsikre gulve

!

I-STACK 1 I-STACK 3 I-STACK 4 I-STACK 6

Hold styr på dine batterier
Med i-stack kan du nemt tilslutte,  
montere og oplade dine batterier 
uden at miste dyrebar plads. 

Samtidig behøver du 
kun én stikkontakt 
til alle dine opladere.

Grøn
Daglig rengøring

Gul
Renovering

Daglige i-pads
Normal/lav trafik på behandlede gulve

Intense i-pads
Høj trafik på ubehandlede gulve

Blå
Daglig rengøring

Orange
Renovering

Passer til alle 
i-pads / rondeller

i-pad rondelholder

Børster  -  anbefales til ujævne gulve

Twister i-pads / rondeller  -  anbefales til jævne gulve

Standard i-pads / rondeller
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