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Timanttisen puhdasta
joka päivä

Mikä on Twister?
Twister on vallankumouksellinen
puhdistusmenetelmä päivittäiseen lattioiden
puhdistamiseen. Twister-laikan sisältämien
miljardien timanttien avulla laikka puhdistaa
ja kiillottaa lattian yhdellä kertaa, täysin ilman
kemikaaleja.

puhdistamisesta!

Helppo, kustannustehokas ja
ympäristömyötäinen ammattimainen
puhdistusmenetelmä. Loistava tulos joka kerta.

Miksi Twister?
Twister-menetelmä on uusi ammattimainen tapa puhdistaa lattiat. Parempi pesutulos,
tyytyväisemmät asiakkaat, vähemmän ympäristörasitetta ja lisää turvallisuutta. Vaihda vain
päivittäinen menetelmäsi Twisteriin ja kemikaalit pelkkään veteen – ei lisätyötä, ei lisäkuluja.

Parempi pesutulos
•
•
•

Vaihda vihreään!

Twister

FLOOR QUALITY

Unohda
kaikki
mitä tiedät
lattioiden

Puhdistaa ja kiillottaa samalla kertaa
Loistava ja laadukas pesutulos

Traditional
method

Perussiivous saattaa hyvinkin olla pian menneisyyttä
TIME

Vähemmän kuluja
•
•
•
•

Miten Twister toimii?
Timantit ovat maailman kovinta materiaalia.
Ne antavat laikalle erinomaista kestävyyttä
ja tehokkuutta. Nämä kovat timantit
yhdessä joustavan laikan kanssa puhdistavat
ja kiillottavat minkä tahansa lattian ja
tekevät lattiapinnasta likaa hylkivän!
Twister-timanttilaikat kestävät kolme kertaa
kauemmin kuin tavalliset laikat.
Timanttien koko ja niiden määrä vaihtelevat
eri väreissä. Eri karkeustason laikkoja
käytetään vaiheittain lattian kunnostuksessa
ja hoidossa.

Jopa 66 % vähemmän kuluja
Vähemmän perussiivouksia ja vahanpoistoja
Vähemmän koneen huoltoja
Lisää elinikää laittioille

Vähemmän ympäristörasitetta
•
•
•

Peruskunnostus- Perussiivous- Jaksottainen siivous - Ylläpitosiivous

100 % vähemmän kemikaaleja
66 % vähemmän laikkoja
Vähemmän kuljetus- ja logisiikkakuluja

Lisää turvallisuutta
•
•
•

Puhtaammat lattiat = turvallisemmat lattiat
Turvallisemmat menetelmät ja työskentelyolosuhteet
Kemikaalivapaa ympäristö

Tyytyväisemmät asiakkaat
•
•
•

“Since we introduced the Twister method, I’ve been completely confident that the floors are clean, whatever the
weather, weekday, or season” Lennart Johansson”
Lennart Johansson
- ICA Maxi’s Manager

Kasvava asiakastyytyväisyys
Puhtaat ja kiiltävät lattiat 365 päivää vuodessa
Johtavat yritykset ovat jo huomanneet Twisterin edut!
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“We knew straight away that these
were exactly what we’d been looking
for, that Twister was the cleaning
method of the future”
Savvas Christoforidis

Managing Director of Exiso

Kiinnitä laikka
yhdistelmäkoneen
vetoalustaan.

Täytä yhdistelmäkone
puhtaalla vedellä. Älä lisää
puhdistusainetta.

Siinä kaikki, voit aloittaa
puhdistamisen.

