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Felejtsen el Miért éppen a Twister?Mi a Twister?
A Twister egy forradalmian új módszer a 
mindennapi gépi takarításhoz bármilyen típusú 
padló esetében. A több milliárd mikroszkopikus 
gyémánttal a Twister betétek (pad-ek) 
egyszerre tisztítják és polírozzák a padlót, 
vegyszerek nélkül. Könnyű, költséghatékony 
és környezetbarát megoldás a professzionális 
takarításhoz, amely minden esetben 
megdöbbentő eredményeket produkál.

A Twister-módszer alkalmazása a professzionális takarításban még jobb eredményeket, elégedett 
vásárlókat jelent, költséghatékonyságot, alacsonyabb környezetszennyezést és biztonságosabb 
környezetet eredményez. Továbbá elmondhatjuk, hogy a napi takarítás fölösleges erőfeszítések 
nélkül, alacsonyabb költségekkel végezhető.

Szerelje fel a Twister 
padot bármilyen típusú 

hagyományos takarítógépre.

Öntsön csapvizet (vegyszer 
nélkül) a gépbe.

És ennyi. Már készen is áll a 
takarításra.

Mélytisztítás – megújítás – napi takarítás / polírozás

A gyémánt a legkeményebb anyag a Földön 
és a pad teljes élettartama alatt hatékony 
marad. Ezek a kemény gyémántok, egy 
rugalmas padba ágyazva képesek bármely 
padló mikropolírozására, így a padló 
ellenáll a szennyeződésnek. A  Twister pad-
ek használatával elért kiválóbb minőségű 
padló hosszabb élettartamot eredményez 
mind a padlók, mind a padek számára. 
3-szor hosszabb az élettartama, mint egy 
hagyományos padnek! A választható színek 
közötti különbséget a gyémántok mérete 
vagy keveréke adja. A padba impregnált 
gyémántkeveréktől függően különböző 
alkalmazások végezhetők.

• Tisztítás és polírozás egyidőben

• Hosszantartó, kiemelkedő minőségű eredmények

• A rendszeres karbantartás a múlté

• Akár 66% -os megtakarítás a fogyóeszköz költségekre

• Az időszakos karbantartás szükségessége csökken

• Egyszerűbb napi gépkarbantartás

• Növekszik a padlók élettartama

• 100% vegyszer megtakarítás

• 66% -os pad használat megtakarítás

• 98% -kal kevesebb fogyóeszköz igény

• Alacsonyabb szállítási és kezelési költségek

• Tisztább padlók = biztonságosabb padlók

• Biztonságosabb folyamatok és munkafeltételek

• Vegyszermentes környezet

• Növeli a vásárlói élményt

• Tiszta és fényes padlók az év 365 napján

• A vezető vállalatok már felfedezték az előnyöket!

Hogyan működik a Twister?

Jobb Eredmények

Környezetbarát

Biztonság

Elégedett vásárlók

Költségmegtakarítás

“ Mióta bevezettük a Twistert, teljesen biztos vagyok 
benne, hogy a padlóink tiszták, függetlenül az idő-
járástól, a napszaktól vagy a szezontól”

Lennart Johansson
- ICA Maxi’s Manager

“ Meg voltunk győződve róla, hogy 
pontosan ezt kerestük, és hogy a 
Twister a jövő takarítási módszere”

Savvas Christoforidis
Managing Director of Exiso 


