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Twister™

Alleen water toevoegen

Schone, glanzende vloeren

Op basis van analyses van internationale retailbedrĳ ven 
die zich richten op vloerreiniging en -onderhoud hebben 
wĳ  onze meer dan 20 jaar ervaring met vloeren en 
diamanttechnologie ingezet voor de ontwikkeling van een 
unieke vloerreinigingspad; Twister Retail.

Twister Retail bevat een uniek diamantmengsel dat 
speciaal is ontwikkeld voor intensief gebruikte 
vloeroppervlakken in de detailhandel of vergelĳ kbare 
omgevingen, waarbĳ  schone oppervlakken, glans en 
uitstraling een grote rol spelen. Twister Retail-pads 
houden vloeren het hele jaar door schoon en glanzend 
en bieden uw klanten elke dag opnieuw een consequent 
kwalitatief hoogwaardige vloer.

Door het gebruik van Twister Retail vermindert u de 
behoefte aan periodiek onderhoud om de vloeren mooi 
en schoon te houden en hierdoor worden uw totale 
kosten voor vloerverzorging beperkt. Ook draagt Twister 
Retail bĳ  aan een betere beschikbaarheid van oppervlak 
en producten voor u en uw klant.

Ga voor een maximale 
klantervaring

Wĳ  weten hoe belangrĳ k het is om de klant een optimale 
winkelervaring te bieden.

Door het creëren van een aangename winkelomgeving 
met een schone, glanzende vloer en met makkelĳ k 
bereikbare producten geeft u klanten een aangenaam 
gevoel. Regelmatig schoonmaken met Twister Retail 
houdt uw vloeren elke dag opnieuw in optimale staat en 
op die manier stimuleert u klanten om voor úw winkel te 
kiezen.

Rapport Capgemini* 
- De 5 meest gegeven 
antwoorden, totaal

Dat de winkel schoon en goed onderhouden is.  71%

Dat het personeel beleefd is en respect toont.          69%

Dat de kwaliteit in de winkel gelĳ kmatig en hoog is.      67%

Dat de prĳ zen duidelĳ k zĳ n aangegeven.           64%

Dat er geen bĳ zondere voorwaarden zĳ n bĳ  het retourneren van 

producten waar u niet tevreden over bent.   60%

% van de ondervraagden, 
dat aangaf het "buitenge-
woon belangrĳ k" te vinden

www.htc-twister.com

Wat is er van belang 
voor de Europese klant?



Minder gevolgen voor het 
milieu

Nooit eerder was er onder organisaties en bedrĳ ven zo 
veel aandacht voor milieukwesties.

Men is voortdurend bezig met het analyseren van de 
volledige bedrĳ fsvoering, op zoek naar alternatieve 
oplossingen voor het beperken van de gevolgen voor het 
milieu zonder een verslechtering van de kwaliteit of een 
verhoging van de kosten.

Met Twister hebt u geen chemicaliën nodig bĳ  de 
dagelĳ kse reiniging om de vloeren schoon en glanzend te 
houden. Bĳ  vloeren die een afwerklaag nodig hebben, zal 
Twister ervoor zorgen dat er minder vaak periodiek 
onderhoud nodig is. Daarnaast beperkt het gebruik van 
Twister de hoeveelheid en de verwerking van afval en 
restanten.

Twister Retail-pads zĳ n gemaakt van gerecycled PET om 
de gevolgen voor het milieu tot een minimum te 
beperken. Door te kiezen voor Twister Retail als uw 
standaardmethode voor vloeronderhoud kunt u op 
een actieve, makkelĳ ke en effectieve manier de 
milieugevolgen van uw bedrĳ f terugdringen.

* Bron: Capgemini ”A European study of changing lifestyles and 
shopping behaviour.” Bron: Capgemini ”Future consumer”.

Diamond 
Cleaning 
System

Voordelen

• Briljante resultaten, elke dag opnieuw
•  Lagere totale kosten voor vloerverzorging
• Betere winkelervaring
• Milieuvriendelĳ k 
• Verbetert productbeschikbaarheid 
•  80% minder bacteriën dan bĳ  conventionele 

methoden
•  Eenvoudig door te voeren, net als voorheen
•  Alleen water nodig voor de dagelĳ kse reiniging 

Waar kan Twister™ worden 
gebruikt?
• Terrazzo
• Keramische tegels
• Natuursteen
• Pvc / vinyl
• VCT
• Rubber 
• Hout
• HTC Superfl oor™ - gepolĳ st beton
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Twister™ Retail - Pad-profi el

Twister Retail Blauw
- Dagelĳ kse reiniging

Twister Retail Oranje
- Intensieve reiniging

Ga voor het downloaden van reinigingsinstructies 
en voor meer informatie naar www.htc-twister.com
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