APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A I-Team Portugal é uma empresa inovadora que oferece ao mercado soluções de limpeza revolucionárias.
MISSÃO
“A i-team Portugal comercializa equipamentos de limpeza profissional inovadores que vão de encontro às
carências do mercado, assegurando sempre a qualidade de excelência. Revolucionamos o setor de
maquinaria existente, criando soluções mais ágeis, com resultados mais eficientes, de simples utilização e
máximo conforto para o profissional trazendo assim maior produtividade e rentabilidade. Preocupamo-nos
com a responsabilidade social e ambiental tornando-o visível no desenvolvimento de todas as atividades
da empresa.”
VISÃO
“A i-team Portugal é a representante oficial da i-team global em Portugal. Diferenciamo-nos de todas as
empresas do mesmo setor porque comercializamos um portefólio de produtos de alta qualidade e
inovação, únicos em Portugal, tendo co-parterns que depositam toda a confiança em nós e nos nossos
produtos. Assim, no futuro queremos ser reconhecidos como revolucionadores do conceito de limpeza em
Portugal, numa ótica de desenvolvimento do negócio regido pelo compromisso de responsabilidade social,
ambiental e de clareza com todos os intervenientes.”
VALORES
A i-team Portugal desenvolve as suas atividades assentes nos seguintes valores:


Inovação: Atualização constante de novas técnicas, processos e soluções a nível de tecnologia,
conforto do utilizador e minimização da pegada ecológica. Para isto, a empresa investiga as
melhores ofertas, contribuindo para o desenvolvimento de vantagens competitivas face ao
mercado;



Sustentabilidade: Compromisso do desenvolvimento sustentado da empresa através de uma
conduta transparente, social e eticamente responsável;



Responsabilidade social: Implementar boas práticas ambientais, reduzindo os efeitos adversos
resultantes da atividade e protegendo o meio envolvente;



Satisfação do cliente: Superar as expectativas dos clientes, oferecendo ao mercado um produto de
elevado valor percebido, inovador e tecnologicamente avançado;



Qualidade: Assegurar a excelência dos produtos comercializados.

PRODUTOS
I-Mop: Lavadora aspiradora revolucionária de condutor apeado, que combina a flexibilidade de uma mop
com a capacidade de limpeza de uma auto-lavadora convencional e possibilita a limpeza de qualquer
superfície. Graças às suas dimensões, o I-Mop pode ser facilmente transportado, manuseado e utilizado
para alcançar locais mais restritos, pois consegue limpar debaixo de bancos, cadeiras, móveis, lavatórios,
entre outros. É um equipamento ecológico, com apenas 4L de água e quase sem utilização de químicos
limpa 350m2. É ainda equipado com duas baterias e um carregador de alta qualidade tecnológica, que
permitem a utilização do equipamento 24/7. Existem duas versões, o I-Mop XL e o XXL que se adaptam às
necessidades de limpeza de cada um.

I-Land: Centro “all-in-one” que permite concentrar tudo o que necessita para a limpeza num só local. O ILand é um sistema inovador, pois reúne nele espaços para colocar químicos, água, acessórios de limpeza e
ainda equipamentos. No I-Land existe ainda espaços destinados para colocar o I-Mop, o seu carregador,
tanque de água suja e água limpa. O grande objetivo deste centro é simplificar o processo de limpeza,
manter tudo o que precisa concentrado no mesmo local, acabar com as viagens improdutivas e acima de
tudo poupar tempo. Existem diversas versões do I-Land, o S, L, XL e XXL e ainda a versão Pro, cada uma
adequada a necessidades diferentes.

I-Scrub: Lavadoras de limpeza específica que possibilitam lavar locais mais complicados ou de difícil acesso,
como cadeiras, janelas, sofás, estofos, juntas, sanitários, escadas, pavimentos, paredes, entre outros. O
objetivo destes equipamentos é esfregar e assim remover detritos, óleos, poeiras, graxas, marcas nos
pavimentos ou outro tipo de sujidade em qualquer superfície. Existem três versões desta gama de
equipamentos, cada uma com funções de limpeza diferentes, o i-scrub 21B, o i-scrub 26H e o i-scrub 30
EM.

I-Vac: Gama completa de aspiradores e

acessórios de aspiração profissionais. Esta é a gama mais antiga da empresa, com cerca de 20 anos, que ao
longo do tempo foi aprimorando e inovando todo o processo de aspiração. Dentro desta série há
aspiradores de formato convencional e ainda um de aspiração vertical. Todos estes equipamentos são
silenciosos, o que permite a sua utilização em qualquer local. O portefólio de acessórios faz com seja
possível aspirar qualquer local, mesmo os mais inacessíveis. Existem cinco versões, duas a baterias, o i-vac
5B e o i-vac 9B e três a cabo, o i-vac 5, o i-vac 6 e o i-vac 30UR.
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