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A revolution for your floor

Snabbversionen.
Twister är en revolutionerande metod för daglig städning
av alla typer av golv. Med miljarder av mikroskopiska
diamanter både städar och polerar Twister golvet – helt
utan kemikalier.
Det är en enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt
metod för professionell städning, som ger fantastiskt
bra resultat på alla typer av golv. Det här var snabbintroduktionen, men det blir ännu bättre. Så läs vidare
– och gör dig redo för en revolution!

En revolution
för era golv.
Förr innebar golvstädning bara att få ett rent golv. Vi tycker att det ska handla om så
mycket mer. För det första tycker vi att bra resultat är avgörande. Det finns nämligen vanlig
daglig städning, och så finns det daglig städning som ger ett skinande rent golv utan behov
av periodiskt underhåll. Vi pratar förstås bara om det senare.
Men när vi pratar resultat menar vi mycket mer – som nöjdare kunder, bättre ekonomi,
mindre miljöpåverkan och säkrare inomhusmiljöer. Framför allt vill vi att det ska gå att
åstadkomma allt detta på daglig basis, helt utan extra insatser och till en lägre kostnad än
tidigare.
Det var därför vi skapade Twister. Visst, det är en diamantrondell, men inte bara det:
det är en revolution för era golv.

Glöm allt
du lärt
dig
om att
städa
golv!

Äntligen
en
städmetod
där alla är
vinnare.
När vi bestämde oss för att ta fram ett bättre sätt att städa golv ville vi att det skulle bli
bättre för alla. Så oavsett om du vill ha skinande rena golv in din fastighet varje dag, eller
om du är den som ska se till att golven glänser, tror vi att du kommer att gilla Twister. Det
här är verkligen en städmetod som är bra för alla.
När du väl har upptäckt Twister är det omöjligt att tänka sig en annan städmetod.
Så bra är det! Ändå är det du ser bara en del av det du får, och även om vi är säkra på

att du kommer att bli imponerad av resultatet – så går de verkliga fördelarna med Twister
långt bortom blanka och rena golv. Twister kan hjälpa dig med allt från att förbättra
golvkvaliteten i lager-, industri- och offentliga lokaler till en mer miljövänlig profil. Ja, du kan
till och med räkna med nöjdare personal.
Vi vet att det nästan verkar för bra för att vara sant. Det är ju ändå bara en städrondell, men det är också början på något nytt – något som gör alla till vinnare.

Nöjdare
kunder.
Oavsett om du har ett städbolag eller en butikskedja är vi säkra på en sak: du vill ha nöjda
kunder – och det är det Twister handlar om.
Undersökningar visar att det som kunder generellt tycker är viktigast i en butik är att
den är ren och välskött. Twister är ett kostnadseffektivt sätt att kunna erbjuda precis det:
skinande rena och inbjudande golv, tack vare effektiva och lättanvända produkter. Twister
ger nöjdare kunder – inte bara i butiken, utan även på ledningsnivå.

Kvalitet

Twister

Traditionella metoder

Tid
Twister mikro-polerar golvet i daglig städning, vilket mekaniskt skapar en tätare yta
som är mer resistent mot återsmutsning och slitage. Det är därför som Twister, i
motsats till traditionella metoder, levererar varaktiga resultat. Golvet håller sig rent
och blank över tid och behovet av periodiskt underhåll minskar eller elimineras helt.

Bättre
resultat.
Ofta krävs det hårt arbete för att få till bra resultat, men med Twister går det lätt. Genom
att Twister rengör och polerar golvet på samma gång får man ett långvarigt resultat med
hög kvalitet – resultatet blir så bra att det periodiska golvunderhållet i många fall inte behövs
längre.
Anledningen till det här är enkel: diamanterna i Twister mikro-polerar golvet, vilket på
mekanisk väg skapar en tätare yta som är mer resistent mot återsmutsning och slitage.
Ett blankt golv är med andra ord inte bara estetiskt tilltalande.

Kostnadseffektivare.
Twister och vatten är allt du behöver i daglig städning. Du behöver med andra ord
inte lägga några pengar på kemikalier, men Twister är kostnadseffektivt på fler sätt.
Daglig städning med Twister minskar, eller till och med eliminerar, behovet av periodiskt
underhåll och tack vare att inga kemikalier används minskas även behovet av att serva
städmaskinerna. Twister ökar golvens livslängd eftersom de poleras i den dagliga
städningen, vilket håller dem rena och blanka 365 dagar om året.

Kostnad förbrukningsmaterial
Consumable
cost

1 lokal, 5000 m2, städfrekvens 7 gånger/vecka

1 location, 5000 m², 7 times/week

Time

Traditionella

Twister-rondeller

Traditional pads Twister pads
rondeller och
och vatten
and chemicals and only water
kemikalier

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

Traditional pads Twister pads
and chemicals and only water

Säkrare
inomhusmiljöer.
Rena golv är säkra golv av många anledningar. En anledning är att utan kemikalier blir
både städning och arbetsmiljö bättre, samtidigt som omgivningen blir kemikaliefri och mer
hälsosam för besökare.
Golv som städas med Twister och vatten blir också stegsäkra. Kort sagt:
Twister ger en säkrare och renare miljö för alla.

Mindre
miljöpåverkan.
Floor quality

Twister är en 100 % hållbarConsumable
metod eftersom
cost den dagliga
1 location, 5000 m², 7 times/week

städningen och poleringen blir helt kemikaliefri och behovet

Avfall från förbrukningsmaterial
Consumable
waste (kg) (kg)

1 location,
lokal, 50005000
m , städfrekvens
7 gånger/vecka
1
m², 7 times/week
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av förbrukningsvaror minskar. Genom att gå över till Twister
får du dessutom omedelbart mindre sophantering, mindre
administration och färre transporter.

Twister
Traditional method

Time

Traditional pads Twister pads
and chemicals and only water

Traditionella
Traditional
pads Twister-rondeller
Twister pads
rondeller och
och vatten
and chemicals and only water
kemikalier

När renhet
är som
viktigast,
levererar
Twister.
Vi skulle kunna fortsätta prata om Twisters alla fördelar, men egentligen talar vår bas av
nöjda kunder för sig själv. Av alla de anledningar som vi har nämnt används Twister i dag
av världsledande städbolag, butikskedjor och fastighetsägare över hela världen. Överallt
där det ska vara skinande rent, levererar Twister.
Våra städrondeller har testats i extra hygienkänsliga miljöer, som sjukhus, och har
visat sig vara mer effektiva än antibakteriella rengöringsmedel – trots att bara vatten
används i städningen. Det är så rent som det kan bli.
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Studie genomförd vid Danderyds
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Twister-rondeller
Twister pads och vatten

and water

Traditionella
Traditionalrondeller
pads och
kemikalier
and chemicals
Renhet
Cleanliness

Bakteriereduktion
Reduction
of
bacteria

Vid daglig
städning,
tänk
grönt.
(För allt annat har vi de färger du behöver.)

Vi vill förstås alltid att man ska tänka grönt i städning - så oavsett vilken färg det är på
Twister-rondellen som du använder kan du vara säker på att själva städningen är så grön
den kan bli.
De gröna rondellerna är till för daglig städning, rondeller i andra färger finns för att
göra allt från djuprengöring till golvrenovering. Oavsett vilka behov ni har så tror vi att ni
kommer att uppskatta alla färgerna.

Det är lätt
att komma
i gång.

Att byta till Twister är enkelt. Twister-rondellerna finns i alla storlekar och passar därför till alla
städmaskiner. Du behöver inga nya maskiner eller nya rutiner. Med Twister använder du samma
maskiner, och endast vatten i tanken. Något som gör processen ännu enklare.

1

Sätt fast Twister-rondellen
på rondellhållaren. Vänd
den färgade sidan mot
golvet.

2

Fyll tanken med vanligt
vatten (inga kemikalier).

3

Nu är det bara att
börja städa.

Använd vår kalkylator för att
räkna ut hur mycket du kan
spara med Twister.
Besök oss på
twisterpad.com / twistersavings.com

Join the revolution

