
Twister  
Alternatywna metoda utrzymania 
czystości twardych podłóg 



Czym jest Twister?
Twister jest to alternatywna metoda utrzymania 
czystości twardych, wodoodpornych podłóg przy 
zastosowaniu maszyn czyszczących. Pady Twister, 
dzięki zawartości drobinek diamentów w ich stru-
kturze, w tym samym czasie czyszczą i polerują 
podłogi – bez konieczności stosowania produktów 
chemicznych.

Twister to proste w obsłudze, wydajne i przyjazne 
środowisku rozwiązanie w profesjonalnym utrzy-
maniu czystości podłóg, zapewniające optymali-
zację kosztów oraz doskonałe efekty czyszczenia.

CZYSZCZENIE CODZIENNE 
           POLEROWANIE

Diamenty to najtwardszy materiał na ziemi
i wykazują tą samą skuteczność przez cały 
okres użytkowania padu Twister. Drobinki 
twardych diamentów wtopionych w elasty-
czną strukturę padu zapewniają mikro pole-
rowanie powierzchni podłogowych, dzięki
czemu stają się bardziej odporne na wnika-
nie brudu w ich strukturę.

Doskonałe efekty czyszczenia podłóg, które zapewnia stosowanie padów Twister, wydłużają
także ich żywotność. Ponadto, pady Twister w stosunku do padów standardowych wykazują  
około 3-krotnie dłuższą żywotność.

Różnica pomiędzy różnego koloru padami to wielkość drobinek diamentów oraz ich rodzaj. 
W zależności od zastosowanych w padzie drobinek diamentów, pad ten może być użyty do 
różnego rodzaju czyszczenia.

Jak działa Twister?

 

 

 

CZYSZCZENIE
GRUNTOWNE ODNOWA- -

Odkąd wprowadziliśmy czyszczenie padami Twister, 
jestem pewien, że podłogi są czyste, niezależnie od 
pogody czy też pory roku.”

Lennart Johansson
- Kierownik ICA Maxi

Od razu wiedzieliśmy, że Twister to jest 
dokładnie to czego szukaliśmy, iż jest 
to metoda czyszczenia przyszłości.”

Savvas Christoforidis
Dyrektor Zarządzający Exiso 



Zamocuj pad na 
maszynie czyszczącej.

Napełnij zbiornik
maszyny czystą wodą.

Możesz rozpocząć 
czyszczenie podłogi.
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Czemu Twister?

Wdrażając metodę Twister do procesu profesjonalnego czyszczenia podłóg uzyskamy doskonałe 
efekty czyszczenia, oszczędności, zredukowany wpływ na środowisko oraz bezpieczne warunki pracy.
Wszystkie te aspekty osiągnięte zostają podczas wykonywania codziennego czyszczenia podłog, 
bez dodatkowej pracy, a przy niższych kosztach.

• czyszczenie i polerowanie podłogi w tym samym czasie;
• nieustająco czysta, lśniąca podłoga;
• doczyszczanie okresowe przechodzi do przeszłości;

• do 66% oszczędności na użyciu akcesoriów czyszczących;
• redukuje potrzebę wykonywania czyszczenia okresowego
• mniej pracy związanej z utrzymaniem czystości maszyny;
• wydłużenie żywotności podłóg;

• do 100% oszczędności chemii;
• do 66% oszczędności na użyciu akcesoriów czyszczących;
• do 98% mniejsza waga zużytych akcesoriów czyszczących;
• mniejsza ilość miejsca podczas transportu i magazynowania;

• umyte, czyste podłogi  = podłogi bezpieczniejsze w użytkowaniu;
• bezpieczne warunki pracy;
• możliwość nie stosowania chemii;

•  większe poczucie komfortu dla Państwa klientów;
• lśniące i czyste podłogi przez 365 dni w roku;
• wiele firm stosuje już metodę Twister ze względu na korzyści 

wynikające z jej zastosowania;

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Zredukowany wpływ na środowisko

Bezpieczeństwo

Zadowoleni klienci

Oszczędności
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Firma Diversey była i zawsze będzie pionierem oraz wiarygodnym  
partnerem. Nieustannie dostarczamy rewolucyjne technologie  
czyszczenia i higieny dzięki, którym cieszymy się pełnym   
zaufaniem naszych klientów we wszystkich sektorach rynku.

Firma zarządzana przez: Dr. Ilham Kadri, President i CEO, z siedzibą
w Charlotte w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych; 
liczba pracowników około: 9 tysięcy, obrót wygenerowany 
w 2016 roku to około 2.6 miliarda dolarów.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.diversey.com
i w mediach społecznościowych.


