
i-land™ XL 

Det er bare  
å kjøpe sin  
egen øy



Spar
15 minutter
om dagen 

Målet vårt er å forenkle hele rengjøringsprosessen  

og gjøre det morsommere å gjøre rent. Så til lange 

dager, store bygninger og prosjekter på stedet 

trenger du en arbeidsstasjon med plass til alt 

utstyret. Derfor har vi laget i-land. En komplett 

løsning som sikrer at du har alt du trenger i én 

tilgjengelig og praktisk vogn. Slutt på  

uproduktiv reisetid!



Nettbrettbrakett (tillegg)

For dagens rengjører har vi utstyrt 
i-land med en nettbrettbrakett  
slik at du enkelt kan montere  

iPad-enheten eller andre  
elektroniske enheter.

Dører eller skuffer?

Vi har utviklet to typer  
i-land XL-er. Standard i-land XL  

har dører, og i-land XL pro  
har skuffer. Du finner flere detaljer i  

spesifikasjonene på baksiden av  
denne brosjyren.

Utstyrsspor 

Oppbevar i-mop-laderne 
på øya. Lad batteriene 
underveis, sett fra deg 
koppen eller driv i-light 

direkte!

Lag din 
egen i-land

Forbehandlingsbøtte

Forseglede og uknuselige 
forbehandlingsbøtter med integrert 

avleiring inne i bøtten.



i-land™ XL 
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GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 

 i-land XL i-land XL pro

Vekt  65,8 kg  84,2 kg

Enhetsstørrrelse (l x b x h)  185 x 68 x 110 cm 165 x 68 x 110 cm

Lagringskapasitet Topp: 60 x 60 x 36 cm Øverste skuff: 55,5 x 50 x 34 cm 

 Nederst til venstre: 60 x 39 x 31 cm Nederste skuff til venstre: 55 x 13,5 x 18 cm

 Nederst til høyre: 60 x 13 x 22 cm Nederste skuff til høyre: 55 x 29,5 x 28,5 cm

Bøttekapasitet Øverste hylle: 2 x 22,7 liter Øverste skuff: 2 x 22,7 liter

 Nederste hylle: 2 x 13,25 liter Nederste skuff: 2 x 13,25 liter

Kabellengde 1000 cm 1000 cm

Trinsestørrelse 5” (gummi) 5” (gummi)

Materiale LDPE | Rotasjonsstøp LDPE | Rotasjonsstøp

Utstyrsspor 2 tilpassbare spor for  2 tilpassbare spor for  
 i-power-batteriladeren eller i-light* i-power-batteriladeren eller i-light*

 1 nettbrettbrakettspor* 1 nettbrettbrakettspor*

 5 mopphåndtak* 5 mopphåndtak*

 1 i-mop* 1 i-mop*

 2 i-mop-løsningsbeholdere* 2 i-mop-løsningsbeholdere*

 2 i-mop-smussbeholdere* 2 i-mop-smussbeholdere*

 3 strømkontakter 3 strømkontakter

 1 sprayflaskespor* 1 sprayflaskespor*

 1 skittentøy-/søppelsekk 1 skittentøy-/søppelsekk

*Alle disse artiklene kan bestilles separat
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