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Vi utmanar er 
att tänka nytt

Leta efter denna symbol i katalogen. 
Den kan scannas med kameran på 

telefonen för att snabbt läsa mer om 
varje produkt

B

Innehåll

3 Vår vision

4  Golvvård för alla underlag
 
6  Innovativa kombiskurmaskiner

8  Städmaskiner som kan kombineras 

14  Effektiva manuella metoder

16  Hållbar rengöring för framtiden

18  Desinfektion utan kemikalier

20  Service efter dina behov

22 Hitta din lokala kontakt

Medvetna Innovativa Lyhörda

Vi brinner för människor, innovation 
och hållbarhet och förmedlar unika 
städkoncept till hela Norden. Att våra 
varumärken är ledande inom sina 
respektive områden är något vi är 
makalöst stolta över. Vi gör er städning 
enklare, rol igare och effektivare, 
samtidigt som vi tar sikte på en hållbar 
framtid. Att prata städning ska vara 
spännande och utvecklande - tillsammans 
kan vi utmana gamla uppfattningar 
och göra skillnad!

OrboTech Sweden är ett norrländskt 
familjeföretag med över 30 års 
erfarenhet inom städbranschen. 
Under årens gång har vi samlat på 
oss en unik mängd erfarenhet och 
kunskap, en expertis vi gärna vill dela 
med oss av till er. Vi ser en spännande 
chans i att få vara med och utmana 
och utveckla en bransch som står 
inför nya prövningar, där kraven på 
lokalvårdarna ökar, samtidigt som 
synen på städ behöver förändras.
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Låg ljudnivå
ger fler 

städmöjligheter


Djuprengörande 
egenskaper för
alla golvtyper



GOLVVÅRDSMASKINER

  Surf

LI-ION

  MicroSpecifikationer

Art. nr.

Användning

Storlek (L x B x H)

Vikt

Strömkälla

Arbetsbredd

Motor

Varvtal

Ljudnivå

HOS-OM

Golv- / textilvård, små ytor

36 x 20 x 17 cm

2,9 kg

Strömkabel

20,4 cm

1/3 hk, 100-240 V

3000 varv/min

82,5 dB

  Life   Sprayborg

LI-ION

Specifikationer

HOS-OSB17

Golvvård, mellanstora ytor

75 x 43 x 122 cm

46 kg 

Strömkabel

43 cm

1 hk, 100-240 V

1500 varv/min

59 dB

HOS-LIFe

Golvvård, mellanstora ytor

75 x 43 x 122 cm

49 kg (68 kg fullutrustad)

Batteri / Strömkabel

43 cm

3/4 hk, 24 V

1725 varv/min

59 dB

Art. nr.

Användning

Storlek (L x B x H)

Vikt

Strömkälla

Arbetsbredd

Motor

Varvtal

Ljudnivå

Orbot Surf Plus

Golvvård, små till mellanstora ytor

38 x 27 x 120 cm

11,8 kg (19 kg fullutrustad)

Batteri / Strömkabel

27 cm

36 V, DC

3200 varv/min

59 dB

I Orbotfamiljen hittar du marknadens mest 
flexibla golvvårdsmaskiner. Det unika rörelse-
mönstret, tillsammans med utbudet av rondeller 
och borstar, gör att du kan rengöra, skura, slipa och 
polera vilken textil eller golvtyp som helst. Välj mellan 
den sladdrivna Orbot SprayBorg, batteridrivna 
Orbot LiFe eller den smidigare Orbot Surf. För textil- 
och möbelvård lämpar sig den handhållna Orbot 
Micro bäst.

För att snabbt kunna anpassa maskinerna till just dina specifika användningsområden, finns det en rad olika tillbehör till Orbot. Med 
SuperZorb rengör du enkelt textilgolv samtidigt som du suger upp fukt, borsten gör att du skonsamt kan djuprengöra hårda golv och 
fogar, medan melaminrondellen fungerar som ett suddgummi som snabbt ger nytt liv till slitna gummi- och stengolv. Med en Orbot 
kan du också effektivt olja in trägolv, ett tips är att köpa till den extra hjulsatsen för att förenkla arbetet och minska risken för hjulspår 
i oljan.
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LI-ION

   i-mop XL ISS Plus

Den prisvinnande kombiskurmaskinen som 
vänt upp och ner på branschen med sin unika 
konstruktion. Med i-mop kan du städa ytor som 
tidigare varit omöjliga att städa med en 
traditionell städmaskin. i-mop Lite är den mest 
portabla maskinen och passar till små ytor, 
XL är den perfekta maskinen för medelstora 
ytor medan storebror XXL är effektivare på 
större ytor. Gemensamt för alla är dock att 
de är otroligt smidiga och enkla att använda, 
oavsett utmaning. 

Specifikationer    i-mop XXL ISS Plus

För att få ut ännu mer av din i-mop kan du enkelt anpassa maskinen med borstar, rondellhållare och flera olika typer av rondeller, 
tillbehör speciellt utformade för effektiv skurning av hårda golv. Införskaffar du också ett extra batteripaket får du tillräckligt med kraft 
att köra din i-mop dygnet runt, om du så skulle vilja.

LI-ION

i-power™

i-power™

De kraftfulla i-powerbatterierna 
som driver i-mop och i-range 
kan delas mellan varandra. 

Leta efter i-power™ för att se 
vilka produkter det gäller

LI-ION

i-power™

   i-mop Lite ISS Plus

Art. nr.

Användning

Storlek (L x B x H)

Vikt utan / med batterier

Strömkälla

Körtid

Arbetsbredd

Vartal

Städkapacitet

Borsttryck

Ren- / smutsvattentank

IMOPXXL.ISS.1100B1

Skurning, medelstora till stora ytor

37,5 x 69 x 124 cm

20,5/24 kg

2 i-power 14 batterier

60 min

62 cm

350 varv/min

1200-1800 m²/tim

29 kg

5 /10 liter

IMOPXL.ISS.1100B1

Skurning, små till medelstora ytor

38 x 50 x 120 cm 

17,5/21,5 kg

2 i-power 9 batterier

60-70 min

46 cm

350 varv/min

1000-1300  m²/tim

22 kg

4 / 8 liter

IMOPLT.ISS.1100P1

Skurning, små ytor

27 x 23 x 120 cm 

11,5/13,2 kg

1 batteripack (20 celler)

45 min

37 cm

500 varv/min

700-1000  m²/tim

13 kg

3 / 5 liter

KOMBISKURMASKINER

Maskinstäda
alla utrymmen



Enkel att
ta med sig
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Nytänkande 
produkter ger 

förenklad städning



  i-scrub 21Bi-scrub 30EM PRO B

TUGGUMMIBORTTAGARE & SKURMASKINER

Specifikationer   i-scrub 30EM

Art. nr.

Användning

Storlek (L x B x H)

Vikt

Strömkälla

Arbetsbredd

Varvtal

EM3.I-V.1110C

Skurning, medelstora ytor

27 x 23 x 120 cm

13,5 kg

Strömkabel

30 cm

1650 varv/min

Smidiga, kraftfulla och lättkörda skurmaskiner. I denna serie hittar du hjälpmedlet som gör städjobbet enklare. i-scrub 21B 
passar utmärkt på små och trånga ytor så som toaletter, medan storebror i-scrub 30EM / EM Pro B lämpar sig bäst på 
medelstora ytor.

Med i-gum trollar du snabbt bort klibbiga fläckar så som tuggummi 
och klister, på alla typer av underlag. Den innovativa metoden löser 
skonsamt smutsen utan att lämna några rester. Flexibla i-gum kan 
antingen bäras på ryggen eller dras fram på hjulen.

  i-gumSpecifikationer

Art. nr.

Användning

Storlek (L x B x H)

Vikt

Strömkälla

IGM.FCT.0000B

Tuggumiborttagning

34,7 x 33 x 50 cm

9,4 kg

Batteri i-power 9 / 14 (40 / 60 min)

ES2.I-V.1110C

Skurning, små ytor

22 x 9 x 15 cm

3,2 kg

Batteri

21 cm

400 varv/min

EM3PB.I-V.0000B

Skurning, medelstora ytor

27 x 23 x 120 cm

13,5 kg

Batteri i-power 9 / 14 (75 / 119 min)

30 cm

1650 varv/min

LI-ION

LI-ION

i-power™

LI-ION

i-power™
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   Rekola Reflex skaftSpecifikationer

Art. nr. 

Användning

Storlek

Vikt 

Arbetsbredd

18-0020

Rengöring av hårda golv

Ställbar höjd 100-180 cm

400 g

-

   Rekola Reflex skrapa

18-0010

Rengöring av hårda golv

50 x 3,7 x 8,5 cm

270 g

50 cm 

Moppsystemet Rekola Reflex revolutionerar de manuella metoderna. En unik konstruktion möjliggör städning med 
ultramicrofiber och ger maximal användning av varje duk. Detta skapar enklare städning, förbättrad ergonomi, mindre tvätt 
och lägre omkostnader. Som tillbehör hittar du flera typer av microfiberdukar och specialanpassade golvdukar med olika 
egenskaper för exempelvis mindre friktion vid städning på stengolv eller extra bra dammupptagningsförmåga. 

FÖRVARING & STATIV

Ultramicrofiber
7 x finare än 

vanlig microfiber



Minska tvättberget
med Rekolas unika

moppsystem


   Rekola Reflex standardduk

18-205X

Rengöring av hårda golv

54 x 22,5 cm

88 g

54 cm
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Behöver inte eftertorkas
och är extra effektivt på 

speglar och rostfritt


  UltraH2O Standard   UltraH2O Mini

Framtiden är kemikaliefri. Med vårt egna UltraH2O 
by OrboTech kan du städa helt utan kemikalier 
och samtidigt få skinande rent resultat på alla typer 
av ytor. Det ultrarena vattnet bidrar till förenklade 
städmetoder, är ofarligt för användaren och ger en 
hållbarare städning. 

Specifikationer

RENGÖRINGSMEDEL

UltraH2O utvinns genom ett filter som enkelt installeras på vattenledningen. Filtren finns i två modeller, där skillnaden är storlek 
och livslängd. En mätare följer med varje filter och indikerar när vattnet tappar i städkvalitet och behöver bytas. Till UltraH2O finns 
en rad högkvalitativa microfiberdukar och ergonomiska stativ som gör städningen både lättare och effektivare.

Art. nr. 

Användning

Storlek (L x B x H)

Livslängd filter

Certifikat

10835

Kemikaliefri städning, alla ytor

20 x 20 x 92 cm

Max 1 filterbyte/år

Uppfyller NSF 44

10618

Kemikaliefri städning, alla ytor

16 x 16 x 52 cm

Max 1 filterbyte/år

Uppfyller NSF 44
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Specifikationer   Tersano SAO Dispenser iClean Mini

Ozonvattnet från Tersano har desinficerande egenskaper 
och tar snabbt död på bakterierna, samtidigt som det är 
helt ofarligt både för människor och miljö. Ozonvattnet är 
ett bra komplement till UltraH20 och en förlängning på den 
kemikaliefria rengöringen. Till Tersano finns en rad tillbehör, 
som sprayflaskor, högkvalitativa microfiberdukar och 
ergonomiska stativ som gör städningen både lättare och 
effektivare.

Tekniken bakom Tersanos ozonvatten, men i ett litet format 
som får plats i handen. Smidiga iClean Mini gör att du alltid 
har tillgång till aktivt ozonvatten, oavsett vart du är.

Art. nr. 

Användning

Storlek (L x B x H)

Strömkälla

Decinficeringsverkan

Rengöringverkan

Livslängd filter

LQFC275

Kemikaliefri desinficering, alla ytor

57 x 72 x 25 cm

Strömkabel

Upp till 24 h

Upp till 6 d

3000 l

LQFC200

Kemikaliefri desinficering, alla ytor

8,5 x 6,3 x 23 cm

Laddning via strömkabel

Upp till 24 h

Upp till 6 d

1 års garanti

Framställ din
ozonrengöring 
direkt i handen



RENGÖRINGSMEDEL

Ta död på 
bakterierna

utan kemikalier
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I vår webbshop OrboTech Shop hittar du oss och våra produkter 24/7.  Här kan du köpa städprodukter och 
tillbehör online, snabbt och smidigt och när det passar just dig! Självklart är webbshoppen anpassad för 
alla enheter så att du kan beställa direkt i mobilen eller plattan.

Scanna QR-koden för att komma till 
OrboTech Shop och skapa ett

användarkonto för att börja beställa!

B

Produkter och tillbehör
vart och när du vill

Surfa in på www.orbotechshop.se

1. Fyll i dina uppgifter och skapa en användare
2. Välj dina produkter eller tillbehör
3. Beställ och varorna skickas oftast redan samma dag

FUNKTIONSAVTAL & WEBBSHOP
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Peo Jönsson utbildare
072-358 59 77

peo.jonsson@orbotech.se

Lars-Göran Jönsson
070-967 85 80

lars-goran.jonsson@orbotech.se

Mitt

Jonas Johansson
070-285 56 32

jonas.johansson@orbotech.se

Hitta din 
lokala kontakt

Försäljningschef
Anton Johansson
072-402 04 20
anton.johansson@orbotech.se

Säljansvarig Nyckelkunder
Magnus Hansson
072-080 30 90
magnus.hansson@orbotech.se

VD
Mats Johansson
070-690 89 61
mats.johansson@orbotech.se

Urban Sjölander
070-101 11 00

urban.sjolander@orbotech.se

Magnus Bäckman
072-080 15 80

magnus.backman@orbotech.se

Nedre syd

Övre syd

Göran Engman
072-402 58 40

goran.engman@orbotech.se

Mikael Hillenfjärd
070-551 53 17

mikael.hillenfjard@orbotech.se

Stefan Linné
072-387 16 31

stefan.linne@orbotech.se

Emil Trusell
072-080 39 01

emil.trusell@orbotech.se

Ingemar Ekdahl utbildare
070-760 44 39

ingemar.ekdahl@orbotech.se

Norr

Ta gärna kontakt 
med våra kunniga 
distriktssäljare så 

hjälper de dig

Showroom Sundsvall 
Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall

Showroom Gävle 
Rälsgatan 7A, 802 91 Gävle

Showroom Stockholm 
Karins väg 7, 194 61 Upplands Väsby

Showroom Malmö
Järnyxegatan 11, 213 75 Malmö

















KONTAKT



Väst

Fredrik Kall
072-402 17 60

fredrik.kall@orbotech.se



OrboTech Sweden AB
Box 327, 851 05 Sundsvall

010-195 97 00, info@orbotech.se
www.orbotech.se


