
Rengøring på en 
helt ny måde.



Mød I-Moppen.

Vi har fundet ud af, at 70% 
af alle overflader stadig 
bliver rengjort manuelt med 
moppe og spand. Dette er 
et hårdt, intensivt og tid-
skrævende arbejde, som 
aldrig får det rengørende 
resultat som man forventer. 
Hvorfor? Fordi normale gul-
vvaskere kun fungerer opti-
malt på store åbne områder.

På alle måder har vi minimeret 
en almindelig gulvvaskers 
størrelse uden dog at gå på 
kompromis med arbejds-
bredden. Samtidig har vi 
gjort den ekstrem manøvre-
dygtig og let at håndtere. 

Kan du forestille dig en gulv-
vasker som kan gøre rent under 
borde, serveringsområder, 

toiletter osv., og som kan 
dreje 180 grader på stedet? 
En gulvvasker som du kan 
tage med dig op og ned 
ad trapper? En gulvvasker 
som du nemt kan placere i 
et kosteskab? En gulvvasker 
som ikke skal stilles væk for 
at blive genopladet? 
Nej vel, - men nu kan du!

Nem
& let

ekstremt
fleksibel

Titanled. Rengøring også 
under objekter. 

360o fleksibilitet.

Skrub 
og tør

46 cm arbejdsbredde. 
2 motorer. 

Støddæmper i nylon.

En gulvvasker I  fuld størrelse med en 
gulvmoppes f leksibi l itet!



Batteri 
drevet

Revolutionary 
cleaning.

Nem
& let

Nem at fylde, rengøre og tømme i 
en vask. Brug forskellige beholdere 

til forskellige former for kemi. 
Separate beholdere til rent og 

beskidt vand.

Hurtig udskiftning af batteri. 
Genopladning: 1 time. 

2 sæt = klar til brug 24/7. 
Lithium batterier. 

Nemt 
monterings 

og 
afmonterings-

system 



Større fleksibilitet til brugerne. Udviklet fra et perspektiv – 
og med hjælp - fra kvindelige slutbrugere. 
Efterlader fuldstændig rene og tørre gulve. 

Vender på stedet. En sjov og hurtig måde at gøre rent på.

www.i-mop.com

nem 
transport

Transport hjul. Passer i ethvert 
køretøj. Nem opbevaring. 

Nem at transportere op og 
ned ad trapper.

Batteri
1 times driftstid
1 times opladningstid
4 timers opladningstid
I-mop
arbejdsbredde 
Nominel effekt
Praktisk udførelse 
effekt 
rentvandsbeholder 
snavsetvandsbeholder 
børstetryk 
vægt uden  / med batterier
Vægt med batterier + vand
H x B x D I-mop 
H x B x D karton 
Volumen karton 
20’ Container kapacitet

24 v 23 ah Li-Ion 
80% opladet
100% fuldt opladet

46 cm 
1.800 m2/time
1.000-1.300 m2/time 
700 W 
4L 
8L 
22 KG 
17.5 - 21.5 KG 
25.5 KG 
120 cm x 50 cm x 38 cm 
122 cm x 52 cm x 36 cm 
0.23 m3 
90 - 100 stk.
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