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Twister

Η επανάσταση στο καθαρισμό των δαπέδων

Τι είναι η σειρά Twister?

Γιατί Twister?

H Twister είναι μια επαναστατική μέθοδος
για τον καθημερινό καθαρισμό κάθε
τύπου δαπέδου. Με τα δισεκατομμύρια
μικροσκοπικά διαμάντια, οι τσόχες Twister
καθαρίζουν και γυαλίζουν το πάτωμά
σας ταυτόχρονα, χωρίς χημικά. Είναι η
εύκολη, οικονομικά αποδοτική και φιλική
προς το περιβάλλον προσέγγιση στον
επαγγελματικό καθαρισμό, που παράγει
εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε φορά.

Η υιοθέτηση της προσέγγισης Twister στον επαγγελματικό καθαρισμό προσφέρει ακόμη
καλύτερα αποτελέσματα, ικανοποιημένους πελάτες, εξοικονόμηση κόστους, χαμηλότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Πάνω απ ‘όλα, μιλάμε για τη
δυνατότητα να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω καθημερινά, χωρίς επιπλέον εργασία - και με
χαμηλότερο κόστος.

Καλύτερα αποτελέσματα
FLOOR QUALITY

Twister

• Καθαρισμός και γυάλισμα ταυτόχρονα
• Αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας και υψηλής ποιότητας

Traditional
method

• Ο περιοδικός καθαρισμός ίσως ανήκει πλέον στο παρελθόν
TIME

Εξοικονόμηση κόστους
• Εξοικονόμηση μέχρι και 66% των αναλώσιμων

Πως δουλεύουν οι τσόχες Twister?
Το διαμάντι είναι το πιο σκληρό υλικό στη γη και
παραμένει αποτελεσματικό καθ’όλη τη διάρκεια
ζωής της τσόχας. Αυτά τα σκληρά διαμάντια
όταν είναι ενσωματωμένα σε μια εύκαμπτη τσόχα
έχουν τη δυνατότητα να γυαλίζουν κάθε τύπο
δαπέδου, κάνοντας το πιο ανθεκτικό στη βρωμιά!
Το αυξημένο οπτικό αποτέλεσμα της ποιότητας
καθαρισμού του δαπέδου που επιτυγχάνεται
με τις τσόχες Twister έχει ως αποτέλεσμα την
εκτεταμένη διάρκεια ζωής τόσο του δαπέδου
όσο και της τσόχας. Διαρκεί 3 φορές περισσότερο
από μια κανονική τσόχα πατώματος! Η διαφορά
μεταξύ των εναλλακτικών χρωμάτων είναι το
μέγεθος ή το μείγμα των διαμαντιών. Ανάλογα με
το εμποτισμένο μείγμα διαμαντιών της τσόχας,
μπορούν να εκτελεστούν διάφορες εφαρμογές.

• Μειωμένη ανάγκη περιοδικού καθαρισμού
• Μειωμένη ανάγκη συντήρησης μηχανής
• Αυξημένος κύκλος ζωής των δαπέδων

Περιβαλλοντικές εξοικονομήσεις
• 100% εξοικονόμηση χημικών
• 66% εξοικονόμηση στη χρήση τσόχας
• 98% μείωση βάρους αναλωσίμων
ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΛΕΙΑΝΣΗ

• Μειωμένη μεταφορά και χειρισμός

Ασφάλεια
• Καθαρότερα δάπεδα = ασφαλέστερα δάπεδα
• Ασφαλέστερες διαδικασίες και συνθήκες εργασίας
• Περιβάλλον χωρίς χημικά

Ικανοποιημένοι πελάτες
• Βελτιωμένη εμπειρία πελατών

«Από τότε που εντάξαμε τη μέθοδο Twister, είμαι απόλυτα
βέβαιος ότι τα δάπεδα είναι καθαρά, ανεξάρτητα από τον
καιρό, την εβδομάδα ή την εποχή “

• Καθαρά και λαμπερά δάπεδα 365 ημέρες το χρόνο
• Οι κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη ανακαλύψει τα οφέλη!

Lennart Johansson - Διευθυντής της ICA Maxi
“Γνωρίζαμε αμέσως ότι ήταν ακριβώς
αυτά που αναζητούσαμε, ότι το Twister ήταν η μέθοδος καθαρισμού του
μέλλοντος”
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Σάββας Χριστοφορίδης Διευθύνων
Σύμβουλος της Exiso
Τοποθετήστε τη τσόχα
Twister σε οποιοδήποτε
τύπο µηχανής καθαρισµού.

Γεµίστε το κάδο της µηχανής
µόνο µε νερό χωρίς χηµικά.

Και αυτό είναι. Τώρα είστε
έτοιµοι να καθαρίσετε.

