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Vloerreiniging ging tot nu toe alleen maar over het reinigen van vloeren. Wat ons betreft, 
gaat het echter over veel meer. Allereerst zijn wij ervan overtuigd dat het resultaat ertoe 
doet. Je hebt namelijk gewoon dagelijks reinigen en je hebt de “super-schoon-super-
glans-zonder-periodiek-onderhoud”-manier van dagelijks reinigen. Uiteraard gaat onze 
voorkeur uit naar deze laatste methode.
 Maar met resultaten bedoelen wij meer, zoals het feit dat uw klanten tevredener 
zijn, de kostenefficiëntie beter wordt, het milieu minder wordt beïnvloed en de omgeving 
veiliger wordt. Dit allemaal wordt bereikt met het dagelijks reinigen zonder meerwerk én 
tegen lagere kosten. 
 Daarom hebben wij Twister ontwikkeld. Een vloerreinigingspad die met diamanten 
is geïmpregneerd. Maar het is meer; het is een revolutie. Een revolutie voor uw vloer.

Een revolutie 
 voor uw vloer.

Twister is een revolutionaire methode voor het 
dagelijks machinaal reinigen van elk vloertype. Door 
de miljarden microscopisch kleine diamantjes reinigen 
en polijsten Twister pads uw vloer in één handeling 
zonder dat u chemie nodig heeft. 
 Deze professionele reinigingsaanpak is eenvoudig, 
kosteneffectief en milieuvriendelijk. De resultaten zijn 
ongeëvenaard, ongeacht het vloertype. Dat is het 
verhaal in het kort, maar er is meer. 

Het korte verhaal. 



Vergeet  
alles  

wat u over  
vloer reiniging 

weet!



Eindelijk een 
methode die  
in ieders 
voordeel is.

Toen wij besloten om de vloerreiniging te verbeteren, wilden wij het voor iedereen 
verbeteren. En of u nu iedere dag schone en glanzende vloeren wilt hebben of dat 
wilt aanbieden, wij zijn er zeker van dat Twister u zal bevallen. Het is namelijk een 
vloerreinigingsmethode die in ieders voordeel is.
 Sterker nog, Twister is zo'n oplossing die je eenmaal gezien niet meer kunt loslaten. 
Maar wat je ziet is maar een klein deel van wat je krijgt, want hoewel u gegarandeerd 
onder de indruk zult zijn van het resultaat, gaan de échte voordelen van Twister een 



stuk verder dan een schone en glanzende vloer. Van verbetering van de vloerkwaliteit in 
een magazijn, een industriële locatie of een openbaar gebouw tot een groener imago of 
verbetering van de werktevredenheid. Met Twister kan het allemaal. 
 Ja, wij weten dat het bijna te mooi klinkt om waar te zijn. Wij hebben het per slot van 
rekening gewoon over een vloerreinigingspad. Maar het is ook het begin van iets nieuws. 
En dit keer is het in ieders voordeel. 



Tevredener 
klanten.
Misschien heeft u een schoonmaakbedrijf of een keten van retailwinkels. Eén ding 
weten wij zeker; u wilt tevreden klanten en dat is waar het bij Twister om draait. 
 Uit studies blijkt steeds weer dat klanten in winkels over het algemeen 
de meeste waarde hechten aan een schone en verzorgde winkel. Twister is de 
kosteneffectieve manier om dit te bereiken: uitnodigend schone en glanzende 
vloeren dankzij efficiënte, eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te implementeren 
producten. Voor nog tevredener klanten, niet alleen op de winkelvloer, maar ook op 
de managementvloer.



 Betere 
resultaten.
Soms kun je resultaten verbeteren door beter je best te doen. Bij Twister is het echter 
precies andersom. Door de vloer in één handeling te reinigen en polijsten, zorgt Twister 
voor een blijvend resultaat van hoge kwaliteit. De kwaliteit is zelfs zo goed dat periodiek 
onderhoud overbodig wordt. 
 De reden hiervoor is eenvoudig: door de vloer te micropolijsten, zorgt Twister voor 
een mechanisch verdicht oppervlak dat extra goed bestand is tegen vuil en slijtage. 
Veel glans is dus, naast mooi om te zien, veel meer dan een esthetisch element. 

Door de vloer te micropolijsten zorgt Twister voor een mechanisch verdicht 
oppervlak dat extra goed bestand is tegen vuil en slijtage. Dit is de reden 
waarom Twister, in tegenstelling tot traditionele methoden, voor een blijvend 
resultaat zorgt. De hoge mate van reinheid en glans blijft lange tijd behouden 
waardoor de behoefte aan periodiek onderhoud wordt teruggebracht of zelfs 
overbodig wordt. 

TwisterVloerkwaliteit

Tijd

Traditionele methode



Met Twister is water genoeg voor de dagelijkse reiniging. Het feit dat u niet langer 
chemicaliën nodig heeft, biedt vele voordelen. Wat de kosten betreft spoelt u uw geld 
niet langer door de afvoer. 
 Twister verbetert de kostenefficiëntie echter op meer manieren. Het helpt de 
behoefte aan periodiek onderhoud terug te brengen of zelfs overbodig te maken en 
aangezien er geen chemie wordt gebruikt, hebben de machines minder onderhoud 
nodig. Daarnaast zijn de levenscycluskosten voor de vloer lager, omdat de vloeren  
door de renovatie makkelijker zijn te reinigen en hun perfecte finish behouden. 

Betere  
kostenefficiëntie.

Traditional pads
and chemicals

Floor quality

TimeTwister

Traditional method

Twister pads 
and water

Traditional pads 
and chemicals

Consumable cost
1 location, 5000 m², 7 times/week

Twister pads
and only water

Traditional pads
and chemicals

Consumable waste (kg)
1 location, 5000 m², 7 times/week

Twister pads
and only water

Cleanliness

Comparison
– daily machine cleaning

Reduction of
bacteria

Kosten verbruiksartikelen
1 locatie, 5000 m², 7 keer/week

Traditionele pads  
en chemie

Twister pads en 
alleen water



Een  
veiligere omgeving.
Schonere vloeren zijn vaak ook veiliger. Door chemievrij te reinigen zijn de 
reinigingsprocedures veiliger, verbeteren de werkomstandigheden voor de 
medewerkers en wordt voor een gezondere en chemievrije omgeving voor de 
bezoekers gezorgd. 
 Ook zijn vloeren die met Twister en water zijn gereinigd minder glad. In het kort: 
Twister zorgt voor een omgeving die veiliger en schoner is voor iedereen.

Minder  
invloed op  
het milieu.
Van 100% chemievrij dagelijks reinigen en polijsten tot een 
aanzienlijk lager verbruik van verbruiksartikelen; Twister is 
vanuit ieder gezichtspunt een duurzaam alternatief. Sterker 
nog, door op Twister over te stappen, heeft u per direct 
minder afval, minder administratie en minder transport. 
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Twister  
geldt  
als 
reinheid 
telt.
Wij kunnen nog wel even doorgaan over alle gebruiksvoordelen van Twister, 
maar uiteindelijk gaat het om de klantbeoordelingen. Tegenwoordig wordt Twister 
om de eerder genoemde redenen wereldwijd gebruikt door toonaangevende 
schoonmaakbedrijven, retailketens en eigenaren van faciliteiten. Overal waar reinheid 
en glans belangrijk zijn, doet Twister zijn werk. 
 Bij onderzoek van Twister in omgevingen waar de hygiëne van groot belang is, 
zoals ziekenhuizen, blijkt het product beter dan antibacteriële reinigingsmiddelen ook al 
wordt er alleen water gebruikt.   



Studie in het ziekenhuis van 
Danderyd (Zweden) in 2009 
door het Zweeds nationaal 
instituut voor milieuonderzoek 
IVL en HTC Sweden.
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Denk groen 
bij de 
dagelijkse 
reiniging.

Als het aan ons ligt, denkt u altijd groen. Welke kleur Twister pad u ook gebruikt, u kunt 
er zeker van zijn dat het reinigingsproces zo groen mogelijk is. 
 De groene pads zijn bedoeld voor het dagelijks onderhoud maar er zijn ook pads 
voor bijv. diepreiniging of vloerherstel. Wij denken dat u, afhankelijk van uw behoeften, 
alle kleuren zult waarderen.

( En even dat u het weet, wij hebben alle  
benodigde kleuren op voorraad.)





En aan de 
slag gaan  
was nog 
nooit zo 
eenvoudig.

Overstappen op Twister is heel eenvoudig. De Twister pads hebben namelijk 
dezelfde groottes als standaardpads en passen op alle vloerreinigingsmachines. 
U heeft dus geen nieuwe machines of routines nodig. En als u Twister met uw eigen 
reinigingsmachine gebruikt, is alleen water genoeg. Dit maakt het proces nog 
eenvoudiger.



Monteer de 
Twister pad op uw 
reinigingsmachine.

Vul de machine met 
kraanwater  

(zonder chemie).

Meer is niet nodig. 
U bent nu klaar om te 

reinigen.

1 2 3



Gebruik onze calculator en bereken  
wat u met Twister kunt besparen. 

Bezoek ons op htc-twister.com

Join the revolution


