
i-land™ XXL

Tenha a 
sua ilha de 
limpeza!



Poupe 
15 minutos 

por dia 

O nosso objetivo é simplificar todo o processo 

de limpeza e aumentar o seu nível de 

satisfação enquanto limpa. Assim, ao longo do 

dia, para grandes edifícios e limpezas em 

determinados locais, precisa de um centro para 

colocar todo o equipamento necessário. Para 

isso, criamos o i-land. Uma solução única, que 

permite aceder a tudo o que necessita de 

forma acessível e conveniente. Não existirão 

mais viagens improdutivas!



Suporte para tablet (opcional)
Para os profissionais de limpeza 
modernos, equipamos a i-land 
com um suporte para colocar o 
seu tablet ou qualquer outro 

dispositivo tecnológico.

Portas ou gavetas?
Desenvolvemos dois tipos

i-land XL’s. O standard i-land XL
possui portas e o i-land XL Pro

gavetas. Para mais detalhes veja as 
especificações nas costas desta 

brochura.

Espaços no equipamento 
Arrume os seus carregadores 

i-mop na ilha. Carregue as
baterias, pouse as suas

bebidas e acenda o seu i-light 
diretamente.

Crie o seu 
i-land

Balde pré-tratamento
Fechado, inquebrável e com 

escala integrada.



i-land™ XXL

Simply buy 
your own 
island

Especificações Técnicas

i-land XXL i-land XXL Pro

Peso 86,7 kg 96,6 kg

Dimensões (c x l x a) 185 x 68 x 117 cm 185 x 68 x117 cm

Capacidade de 
armazenamento 

Prateleira superior: 60 x 60 x 36 cm Gaveta superior: 55,5 x 50 x 34 cm

Prateleira inferior esq.: 60 x 39 x 31 cm Gaveta inferior esq.: 55 x 13,5 x 18 cm 

Prateleira inferior dir.: 60 x 13 x 22 cm Gaveta inferior dir.: 55 x 29,5 x 28,5 cm

Capacidade do balde Gaveta superior: 2 x 22,7L Gaveta superior: 2 x 22,7L

Gaveta inferior: 2 x 13,25L Gaveta inferior: 2 x 13,25L

Comprimento do cabo 10M 10M

Castor size 5” (borracha) 5” (borracha)

Material LDPE | Rotomoulded LDPE | Rotomoulded

Espaços no equipamento 2 espaços personalizáveis para 
carregadores de bateria de i-light 
e i-power*

2 espaços personalizáveis para 
carregadores de bateria de i-light 
e i-power*

1 espaço para suporte de tablet* 1 espaço para suporte de tablet*

5 suportes de mopa* 5 suportes de mopa*

1 i-mop* 2 i-mop*

2 tanques de solução i-mop* 2 tanques de solução i-mop*

2 tanques de água suja i-mop* 2 tanques de água suja i-mop*

3 tomadas de energia 3 tomadas de energia

1 espaço para garrafas de spray* 1 espaço para garrafas de spray*

1 saco roupa suja/lixo 1 saco roupa suja/lixo

*Todos estes itens podem ser encomendados separadamente

V
1.01-20171108

1
ano

GA
RANTIA

Rua 1º de Maio, 243, Milheirós, 4475-301, Maia • PT • 229 606 203 • geral@ambirent.pt




