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Do tej pory w czyszczeniu posadzek chodziło tylko o jedno – wyczyszczenie posadzki. 

Według nas chodzi o coś więcej. Po pierwsze, wierzymy, że rezultaty są ważne. A to 

dlatego, że istnieje zwykłe, codzienne czyszczenie i czyszczenie, które jest „bardzo 

skuteczne i daje wyjątkowy połysk bez konieczności okresowej konserwacji”.  

Nam zależy oczywiście wyłącznie na tym drugim.

 Jednak mówiąc o rezultatach, tak naprawdę mówimy o rzeczach jeszcze 

ważniejszych – takich jak: bardziej zadowoleni klienci, wyższa opłacalność, mniejszy 

negatywny wpływ na środowisko i zapewnienie bezpieczniejszego otoczenia. Przede 

wszystkim mówimy o osiągnięciu wszystkich powyższych celów każdego dnia, bez 

dodatkowych nakładów pracy – i przy mniejszych kosztach. 

 Dlatego wynaleźliśmy pad Twister. Tak, to impregnowany opiłkami diamentów pad 

czyszczący. Ale przede wszystkim jest to rewolucja. Rewolucja dla Twojej posadzki.

Rewolucja dla 
Twojej posadzki.

Twister to rewolucyjny pad do codziennego czyszczenia 

posadzek każdego rodzaju. Niezliczone, mikroskopijne 

diamentowe opiłki jednocześnie czyszczą i polerują 

posadzkę – bez konieczności stosowania żadnych 

środków chemicznych. 

 To łatwa, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska 

metoda profesjonalnego czyszczenia, która daje 

olśniewające rezultaty na każdej nawierzchni.  

To w skrócie, ale szczegóły są jeszcze ciekawsze.  

Tak więc zachęcamy do czytania – dołącz do rewolucji.

W skrócie. 



Zapomnij 
wszystko, 
co wiesz 

o czyszczeniu 
posadzek!



Wreszcie 
metoda  
dająca  
korzyści  
dla wszystkich.

Przystępując do opracowywania metody lepszego czyszczenia podłóg chcieliśmy żeby była 

korzystana dla wszystkich. Wierzymy, że niezależnie czy chcesz mieć czyste i błyszczące 

posadzki na co dzień dla siebie – czy może chcesz zapewnić to innym – docenisz pad 

Twister. Jest to bowiem metoda czyszczenia korzystna dla każdego.

 Przekonasz się, że pad Twister to jeden z tych produktów, o których nie można zapomnieć, 

gdy tylko doświadczy się ich skuteczności. Ale to, co widać, to tylko niektóre z wielu korzyści 

ponieważ – jakkolwiek bez wątpienia pozostaniesz pod wrażeniem rezultatów – prawdziwe zalety 

stosowania padów Twister wykraczają znacznie poza czyste i błyszczące posadzki.  



Od poprawienia jakości posadzek w magazynach, zakładach przemysłowych lub 

placówkach publicznych po kreowanie wizerunku organizacji przyjaznej środowisku, 

a nawet, aby zwiększyć satysfakcję z pracy – Twister pomoże osiągnąć wszystkie te cele. 

 Tak, zdajemy sobie sprawę, że brzmi to za dobrze, aby było prawdą. To w końcu 

tylko pad czyszczący posadzki. Jest to jednak też początek czegoś nowego. I tym razem 

wszyscy wygrywają. 



Bardziej  
zadowoleni  
klienci.
Nie wiemy, czy prowadzisz firmę sprzątającą, czy jesteś właścicielem sieci sklepów. Wiemy 

jednak jedno: zależy Ci na satysfakcji klientów – a dzięki padowi Twister możesz to osiągnąć. 

 Badania wykazują, że dla klientów najważniejsze jest, aby sklepy były czyste i schlud-

ne. Pad Twister pozwala to osiągnąć w sposób ekonomiczny; przyjemnie czyste i błysz-

czące posadzki zachęcają klientów – dzięki wykorzystaniu wydajnych, łatwych do użycia 

i prostych do wdrożenia produktów. Zwiększ liczbę zadowolonych klientów –  

nie tylko w części, gdzie prowadzona jest sprzedaż, ale i na zapleczu.



 Lepsze rezultaty.
Czasami lepsze rezultaty są skutkiem ciężkiej pracy. Dzięki padom Twister jest zupełnie 

odwrotnie. Poprzez jednoczesne czyszczenie i polerowanie posadzki pady Twister 

zapewniają długotrwałe i doskonałe rezultaty – rezultaty tak dobre, że okresowa 

konserwacja może odejść do lamusa. 

 Powód jest prosty: poprzez polerowanie posadzki na poziomie mikroskopijnym pad 

Twister mechanicznie utwardza powierzchnię zapewniając jej większą odporności na 

zabrudzenia i ścieranie. Dlatego przyjemny dla oka połysk to nie tylko zaleta estetyczna. 

Poprzez polerowanie posadzki na poziomie mikroskopijnym pad Twister 

mechanicznie utwardza powierzchnię, zapewniając jej większą odporność na 

zabrudzenia i ścieranie. Dlatego pad Twister, w przeciwieństwie do tradycyjnych 

metod, zapewnia trwałe rezultaty. Czystość i połysk utrzymują się przez długi czas, 

redukując lub nawet eliminując konieczność wykonywania okresowej konserwacji. 

TwisterJakość posadzki

Czas

Metoda  
tradycyjna



Dzięki padowi Twister do codziennego czyszczenia potrzebna jest tylko woda. Brak 

konieczności stosowania środków chemicznych daje wiele korzystnych rezultatów. 

Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że czyszczenie nie wypłukuje 

pieniędzy z portfela – w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

 Pad Twister jest rozwiązaniem opłacalnym z wielu powodów. Pomaga on 

zredukować, a nawet wyeliminować konieczność okresowej konserwacji posadzek, 

a ze względu na to, że nie wymaga użycia środków chemicznych, redukuje również 

potrzebę konserwacji maszyny. Pozwala również obniżyć koszty utrzymania 

posadzek poprzez odświeżenie powierzchni, co ułatwia utrzymanie ich w czystości 

z zachowaniem idealnego wykończenia przez długi czas. 

Wyższa  
opłacalność.
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Bezpieczniejsze  
otoczenie.
Czyste posadzki to bezpieczne posadzki i to z wielu powodów. Brak konieczności 

stosowania środków chemicznych w czasie czyszczenia oznacza, że proces jest 

bezpieczniejszy dla pracowników i korzystnie wpływa na warunki pracy. Jednocześnie 

pozwala zapewnić zdrowsze i wolne od środków chemicznych otoczenie dla 

użytkowników lokalu. 

 Posadzki czyszczone padem Twister i wodą są również mniej śliskie. W skrócie:  

Pad Twister pozwala zapewnić bezpieczniejsze i czystsze otoczenie dla wszystkich.

Mniejsza  
szkodliwość  
dla środowiska.
Pad Twister, umożliwiający codzienne czyszczenie i polerowanie 

bez żadnych środków chemicznych, znacznie redukując koszty 

materiałów eksploatacyjnych, jest pod każdym względem 

najlepszym rozwiązaniem. A co ważniejsze, przestawienie się 

na stosowanie padów Twister od razu skutkuje mniejszą ilością 

odpadów, niższymi kosztami zarządzania i transportu. 
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Tam gdzie 
ważna jest 
czystość,  
sprawdza  
się pad  
Twister.
Możemy mówić bez końca o wszystkich zaletach padów Twister, ale w ostatecznym 

rozrachunku żaden argument nie jest bardziej przekonujący niż liczba naszych klientów. 

To właśnie pad Twister jest dziś najczęściej wybierany przez największe na świecie firmy 

sprzątające, sieci sklepów i zakłady przemysłowe. Wszędzie, gdzie ważne są czystość 

i połysk, możesz liczyć na pad Twister. 

 Poddany wielu próbom w obiektach wymagających utrzymania higieny na wysokim 

poziomie, takich jak szpitale, okazał się bardziej skuteczny niż antybakteryjne środki 

myjące – mimo, że stosowany jest z samą wodą.   



Tam gdzie 
ważna jest 
czystość,  
sprawdza  
się pad  
Twister.

Badanie przeprowadzone 
w szpitalu w Danderyd w 2009 r. 
przez IVL (szwedzki Instytut Badań 
Środowiska) i firmę HTC Szwecja.
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Porównanie
— codzienne czyszczenie maszynowe
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Stopień czystości Redukcja liczby
drobnoustrojów



Codzienne 
czyszczenie 
– zielone 
myślenie.

Chcemy, żeby nasi klienci zawsze myśleli na zielono. Nieważne, jaki kolor pada wybierzesz 

– czyszczenie nie może być bardziej ekologiczne. 

 Zielone pady służą do codziennego czyszczenia, ale w ofercie posiadamy również 

pady do innych zastosowań – od padów do czyszczenia głębokiego po pady do renowacji 

posadzek. Wierzymy, że zależnie od potrzeb, docenisz wszystkie nasze kolory.

(Do wszystkich zastosowań oferujemy kolory, których potrzebujesz)



(Do wszystkich zastosowań oferujemy kolory, których potrzebujesz)



Korzystanie 
z padów  
jest dziecinnie 
łatwe.

Przestawienie się na korzystanie z padów Twister jest dziecinnie łatwe. Wynika to z tego, 

że pady Twister mają standardowe rozmiary i można je stosować z dowolną maszyną 

czyszczącą posadzki. Nie trzeba kupować nowego sprzętu ani wprowadzać nowych 

procedur. Oprócz dowolnej maszyny czyszczącej, korzystanie z padów Twister wymaga 

tylko użycia wody – co oczywiście jeszcze bardziej upraszcza pracę.



Zamontuj pad Twister 
na dowolnej, typowej 

maszynie czyszczącej.

Wlej do zbiornika 
maszyny zwykłą wodę 
z kranu (bez środków 

chemicznych).

I to wszystko. Możesz 
zacząć sprzątanie.

1 2 3



Join the revolution

Użyj kalkulatora, aby obliczyć potencjalne 
oszczędności generowane przez pady Twister. 

Odwiedź nas na stronie 

www.twisterpad.com / www.twistersavings.com


