
i-scrub 21B

360⁰-ban forgatható/
lépcsőtisztításhoz

150 perc működési idő

Az összes nehezen elérhető 
helyet megtisztítja

Folttisztítás szőnyegen

tisztábbgyorsabb zöldebb biztonságosabb jobb

CSOMAGAJÁNLATOK | AZ AJÁNLATOK 2020. MÁJUS 4-IG ÉRVÉNYESEK

VÁSÁROLJON
1x imop Lite +  

1x i-scrub 21B 

készüléket
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FORDULJON A HELYI 

I-TEAM PARTNERÉHEZ 

BEMUTATÓÉRT

AZ AJÁNLATOK ADDIG ÉRVÉNYESEK, AMÍG A KÉSZLET TART

i-scrub 26H

Prémium mikroszálas rátétek

HACCP teljes 
színkódolású rátétek

1000x moshatók gépben

Érintésmentes tisztítás

Gyorsabban tisztít, 
mint egy kendő

imop Lite 
Minden takarító álma
Mikroterek tisztítására 

tervezték

45 perc működési idő

Ideális a mobilis takarításhoz

15 perc alatt megtisztít 
300 m2 területet

2,2 liter vizet használ fel 
300 m2 megtisztításához

Ideális mechanikus 
WC-tisztításhoz a kézi 

tisztítás helyett

Exkluzív i-team  
ajánlatok, amelyek  
boldoggá teszik 

a takarítókat 

+
A feltüntetett képek eltérhetnek a tényleges terméktől.

színkódolású
választék

10x

INGYEN
1x i-scrub 26H, 
kis i-fibre rátét 

sárga, piros, zöld, kék, 
mindegyik szín 10x



i-mop XXL Basic

a padlószéleket is kitakarítja

asztalok alatt is takarít

1 liter vízzel megtisztít 
300 m2 területet

8 perc alatt megtisztít 
300 m2 területet

cserélhető Li-ion 
akkumulátorok, szünet 

nélkül használható

az i-mop csökkenti 
a vegyszerek költségeit

Az -vac 5B egy igazi erőmű, amely biztosan 
elvégzi a munkát, ezért a szakmai körökben jól 
cseng a neve. Az -vac 5 minden felhasználóját 
meglepi mobilitásával, funkcióival és erejével. 
Az -vac 5 használható irodák, szőnyegek, 
háztartások, szekrények, ruhatárak és még sok 
más takarítására. Hogy könnyebb legyen 
a használata, az -vac 5B nem rendelkezik 
tápkábellel, csak akkumulátorral. 

i-vac 5B

a tömlő védett a törés ellen

erős papírzsák, amely  
védett a nedves 

anyagokkal szemben

Könnyű: a súlya csak 5,2 kg! 

Li-ion akkumulátor: 1 órás 
megszakítás nélküli 

működési idő

Kiváló szívóteljesítmény

A feltüntetett képek eltérhetnek a tényleges terméktől.

VÁSÁROLJON
i-mop XXL, set pad drivers, green twisterpad,  

i-power 14 set,  i-charge 9 
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Ingyen 
     -vac 5B

FORDULJON A HELYI 

I-TEAM PARTNERÉHEZ 

BEMUTATÓÉRT

AZ AJÁNLATOK ADDIG ÉRVÉNYESEK, AMÍG A KÉSZLET TART

62 cm-es padlótisztító gép



 A teljes  
 takarító- 
rendszere

i-land S

adaptálható a különféle 
méretű i-mopokhoz

kompakt módon, kialakított 
helyeken szállíthatja az i-mop 

egységet, a tartályokat, a 
felmosót és a tartozékokat
Takarítsa meg a felesleges 

gyaloglás költségeit

Falmosó

A szabadalmaztatott 
mikroszálas háromrészes 
felosztási technológiának 

köszönhetően gyorsabban 
és jobban tisztít

750 garantált mosás

teljes színkódolású 
felmosórongyok, nem kell 

több címkét vágni
Az előkezelt mikroszálas 

rendszer ideális 
a lépcsőtisztításhoz

A feltüntetett képek eltérhetnek a tényleges terméktől.

FORDULJON A HELYI 

I-TEAM PARTNERÉHEZ 

BEMUTATÓÉRT

AZ AJÁNLATOK ADDIG ÉRVÉNYESEK, AMÍG A KÉSZLET TART

42 cm-es padlótisztító gép

VÁSÁROLJONi-mop XL, i-land S,i-power 14, i-charge  9 készülékeket

12x

3. ajánlat

INGYEN
2x tiszta tartály 

2x szennyestartály 
1x permetező 

12x i-fibre kendő 
1 i-fibre falmosó, 

rátéttel



Rojtos felmosó

50 cm-es padlótisztító gép

Lapos felmosófej (előkezelt)

i-mop Lite

i-mop XL

i-mop XXL 1 
liter

1,7 
liter

2,2 
liter

5,4 
liter

6,5 
liter

17,4 
liter

45 
perc

30 
perc

25 
perc

15 
perc

11 
perc

8 
perc

*300 m2 meg-
tisztításához 
szükséges 
idő és víz

Az i-mop 
időt és vizet 
takarít meg*

Látogassa meg az 
i-teamet az ISSA 
Interclean kiállításon

Foglalja le ingyenes jegyét 
az Interclean kiállításra 
a QR-kód beolvasásával.

Május 5-től 40,00 € online regisztrációs díjat 
kell fizetni. A kiállítás ideje alatt (május 12–15.) 
az online és a helyszíni regisztráció díja 
személyenként 70,00 €.

A helyi i-team partnere elérhetőségei.

i-team Magyarország 
2120 Dunakeszi, Fő út 119
www.i-teammagyarorszag.hu


