
Ismerje meg az i-mop-ot!

Az i-mop forradalmasítja a takarítást. 

Ez a hosszú fejlesztés után piacra dobott takarítógép ötvözi egy súroló-vízszívó automata és egy lapos
mop rendszer előnyeit. 

A  padozattisztítás  lényege  a  szennyeződés  eltávolítása  a  felületről.  Ezt  eredményesen  a  feloldott
szennyeződés felszívásával tudjuk elérni, amit a súroló-vízszívó gépek képesek megoldani. Ezeknek a
gépeknek a hátránya a korlátozott mozgás (szűkebb helyek, asztalok alatti rész, sarkok...stb), valamint
az akkumulátorok hosszú töltési idejéből fakadó korlátozott munkaidő. A lapos mopokkal, vagy kézi
felmosással  korlátozott  mozgás  problémája  megoldódik,  de  a  takarítás  hatásfoka  (tisztasági  szint,
anyagfelhasználás, vízfelhasználás) sokkal alacsonyabb.

Az i-mop ezt a két módszert ötvözi egy forradalmian új gépben. Súroló-vízszívó automata egy lapos
mop  rendszer  mozgékonyságával.  Megoldást  kínál  a  korlátozott  munkaidőre,  ugyanis  Li-Ion
akkumulátorai könnyedén cserélhetők és 1 óra töltési idő után újabb 1 órát tudunk dolgozni a géppel
az akkumulátorok károsodása nélkül.  Ennek köszönhetően dupla akkumulátor  csomaggal  az  i-mop
akár napi 24h folyamatos munkavégzésre képes. 
Előnye  továbbá  a  gazdaságos  vízhasználat  (munkaoldat),  ugyanis  4/5L  munkaoldattal  akár  300-
400m2 terület is  feltakarítható.  Eco funkciójának köszönhetően ez a terület  akár  500-600m2-re is
növelhető.   Ez a munkaoldat mennyiség egy átlagos súroló-vízszívó automata felhasználásának kb
1/10 része! 



Néhány számítás, amely bizonyítja az   i-mop   hatékonyságát az eddig ismert, használt 
technológiákkal szemben:

Technológia Oldatszükséglet/1000m2

Nedves felmosás 200 L

Nyirkos felmosás 100 L

Átlagos súroló-vízszívó 50-80 L

i-mop XL 10-15 L
Napi takarításnál felhasznált tisztítószer mennyiség (1% oldatban használva) 1000m2 
területen:

Technológia Oldatszükséglet /
1000m2

Koncentrátum
szükséglet

Havi (21nap)
koncentrátum szüks.

Nedves felmosás 200 L 2 L 42 L

Átlagos súroló-vízszívó 50-80 L 0,5-0,8 L 10-17 L

i-mop XL 10-15 L 0,1-0,15 L 2-3 L
Ezen számok alapján egy átlagos, 700 Ft/L árú tisztítószer vonatkozásában:

Technológia Havi (21nap)
koncentrátum

szükséglet

Tisztítószer ára / hó Tisztítószer ára / év

Nedves felmosás 42L 29.400 Ft 352.800 Ft

Átlagos sóroló-vízszívó 17L 11.900 Ft 142.800 Ft

i-mop XL 3L 2.100 Ft 25.200 Ft
Munka sebessége, az időtényező számítása az ismert MATISZ *normák alapján:

Technológia 1000m2 területhez szükséges idő

Nedves felmosás 5 óra  azaz 300 perc (200m2/óra*)

Átlagos (45cm) súroló-vízszívó 1,4 óra azaz 84 perc (700m2/óra*)

i-mop XL (46cm) 1 óra azaz 60 perc (1000m2/óra)

Átlagos (62cm) súroló-vízszívó 1,1 óra azaz 66 perc (900m2/óra*)

i-mop XXL (62cm) 0,74 óra azaz 44 perc (1350m2/óra)

Humán erőforrás órabérfedezete 1000m2 területre kivetítve (1000 Ft/óra):
Technológia Havi bér (21 munkanap) Éves bér (252 munkanap)

Nedves felmosás 191.053 Ft 2.292.636 Ft

Átlagos súroló-vízszívó 53.479 Ft 641.743 Ft

i-mop XL 38.199 Ft 458.388 Ft

Összességében kijelenthető, hogy az i-mop használatával jelentős költségcsökkentés érhető 
el, a minőségi javulás mellett. További tényező, hogy napi használatával, a nagytakarítások 
(alaptisztítások) szükségessége is csökken, vagy akár megszűnik.



Technikai adatok i-mop XL és i-mop XXL

Video1   Video2 
(megtekintéshez kattintson)

Kérjen időpontot bemutatóra és ismerje meg a takarítógépek legújabb generációját!
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