i-land™ XXL
Hanki itsellesi
oma i-land

Säästä
15 minuuttia
päivässä
Tavoitteenamme on helpottaa siivousprosessia
ja lisätä siivoojien tyytyväisyyttä työn
aikana. Pitkiä päiviä, suuria rakennuksia ja
kohdeprojekteja varten tarvitaan siivousvaunu,
joka pitää kaikki välineet järjestyksessä.
Sitä varten on i-land. Se on kattava
ratkaisu yhdessä paketissa, joten kaikki
tarvitsemasi on kätevästi samassa paikassa.
Voit jättää hyvästit turhille tarvikehakuretkille!

Kokoa oma
i-land
Esikäsittelysanko
Tiiviiden, vankkatekoisten
esikäsittelysankojen sisäpuolelle on
merkitty mitta-asteikko.

Laitelokerot
Voit kuljettaa
i-mop-latureita mukanasi
vaunussa. Voit ladata akut
tarpeen mukaan, laskea
juoman sille tarkoitettuun
telineeseen ja ottaa virtaa
i-light-valaisimeen suoraan
vaunusta.

Tablettiteline (valinnainen)
Nykypäivän siivoustyöntekijää
varten i-land-vaunuun on asennettu
tablettiteline, johon voi kätevästi
asettaa iPadin tai muun mobiililaitteen.

Luukut vai laatikot?
Olemme suunnitelleet kahdentyyppisiä
i-land XXL -vaunuja. Vakiomallisessa
i-land XXL -vaunussa on luukut
ja i-land XXL pro -vaunussa on
laatikot. Lisätietoja on tämän esitteen
kääntöpuolella.

Tekniset tiedot

Paino

i-land XXL

i-land XXL pro

86,7 kg

96,6 kg

Rungon koko (P × L × K) 185 × 68 × 117 cm

185 × 68 × 117 cm

Säilytystila

Ylähylly: 60 × 60 × 36 cm

Ylälaatikko: 55,5 × 50 × 34 cm

Vasen alahylly: 60 × 39 × 31 cm

Vasen alalaatikko: 55 × 13,5 × 18 cm

Oikea alahylly: 60 × 13 × 22 cm

Oikea alalaatikko: 55 × 29,5 × 28,5 cm

Ylähylly: 2 × 22,7 l

Ylälaatikko: 2 × 22,7 l

Alahylly: 2 × 13,25 l

Alalaatikko: 2 × 13,25 l

Johdon pituus

1 000 cm

1 000 cm

Pyörän koko

5" (kumi)

5" (kumi)

Materiaali

LDPE | Rotaatiomuovattu

LDPE | Rotaatiomuovattu

Laitelokerot

2 muokattavaa lokeroa
i-power-akkulaturille tai i-light-valaisimelle*

2 muokattavaa lokeroa
i-power-akkulaturille tai i-light-valaisimelle*

1 tablettitelineen paikka*

1 tablettitelineen paikka*

5 moppikahvaa*

5 moppikahvaa*

1 i-mop*

2 i-mopia*

2 i-mop-liuossäiliötä*

2 i-mop-liuossäiliötä*

2 i-mop-keruusäiliötä*

2 i-mop-keruusäiliötä*

3 pistorasiaa

3 pistorasiaa

1 suihkepulloteline*

1 suihkepulloteline*

1 pyykki-/roskapussi

1 pyykki-/roskapussi

Sangon tilavuus

*Kaikki nämä tuotteet voi tilata erikseen.
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