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Ζήστε την επανάσταση στον καθαρισμό!

Το TWISTER είναι ένα σύστημα καθαρισμού και γυαλίσματος μαζί, για αυτόματα μηχανήματα 

καθαρισμού και γυαλίσματος δαπέδων. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε 

μωσαϊκά όσο και σε δάπεδα από φυσική πέτρα όπου, στα πλαίσια του συνήθους χρόνου και 

κόστους καθαρισμού που προβλέπονται για την καθημερινή συντήρησή τους, τα θαμπά και 

φθαρμένα δάπεδα μεταμορφώνονται σε γυαλιστερά και αστραφτερά. Το TWISTER είναι ιδανικό 

για μεγάλα καταστήματα, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους τύπους εγκαταστάσεων 

καταστημάτων. Το TWISTER είναι επίσης το καλύτερο σύστημα συντήρησης δαπέδων τύπου 

HTC Superfloor® (γυαλισμένο σκυρόδεμα). Δεν απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες φροντίδας 

των δαπέδων σας προκειμένου να αποκαταστήσετε και να διατηρήσετε τη φυσική τους γυαλάδα. 

Το TWISTER φέρνει την επανάσταση στον τομέα καθαρισμού δαπέδων. Παραγγείλετε το πακέτο 

γνωριμίας σήμερα κιόλας!
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Τα καθαρά και αστραφτερά δάπεδα έχουν ως αποτέλεσμα 
ικανοποιημένους πελάτες ξανά και ξανά και ξανά...

• Κάντε το δάπεδό σας καθαρό σαν καινούργιο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε κερί, στεγανωτικά ή 

άλλα χημικά προϊόντα

• Δίνει στο δάπεδο του καταστήματός σας μια ελκυστική όψη που δημιουργεί ευχάριστα 

συναισθήματα στους πελάτες σας

• Μέθοδος απλή και εύκολη στην εφαρμογή της

• Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αυτόματων μηχανημάτων καθαρισμού και γυαλίσματος

• Εξαλείφει την ανάγκη περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης

• Αντικαθιστά όλες τις άλλες μεθόδους καθαρισμού δαπέδων από φυσική πέτρα, μωσαϊκό ή 

γυαλισμένο σκυρόδεμα

• Απλοποιεί και οργανώνει τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης

• Το σύστημα προσαρμόζεται στα χρονικά πλαίσια του συνήθους καθαρισμού
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Μία μέθοδος – πολλές δυνατότητες

Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε, να γυαλίσετε και να διατηρήσετε 

τη γυαλάδα δαπέδων από φυσική πέτρα χωρίς μεγάλη 

προσπάθεια, χρονοβόρες διαδικασίες ή τη χρήση χημικών 

προϊόντων. Τέλος, το σύστημα TWISTER σάς προσφέρει την 

τεχνολογία και τα μέσα για τη διαχείριση δαπέδων από φυσική 

πέτρα, μωσαϊκών και δαπέδων HTC Superfloor® (γυαλισμένο 

σκυρόδεμα) με λογικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζατε μέχρι τώρα με εκείνον το 

“δύσκολο” χώρο αναμονής στο υποκατάστημα τραπέζης ή στο 

ξενοδοχείο σας ή με το φθαρμένο κλιμακοστάσιό σας!

Το TWISTER μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα υπάρχοντα 

μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων. Εάν χρειαστεί να 

αποκαταστήσετε ένα πολύ βρώμικο ή θαμπό δάπεδο, απλώς 

εκτελέστε τη διαδικασία τριών σταδίων με το λευκό, το κίτρινο και 

το πράσινο TWISTER για άμεσα αποτελέσματα. Δε χρειάζονται 

πλέον χημικά προϊόντα, μόνον το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ! 

Το σύστημα δεν αφήνει πίσω του μια επίστρωση, η οποία 

γνωρίζετε καλά ότι θα φθαρεί σε μικρό χρονικό διάστημα 

και στην πραγματικότητα δε δίνει λύση στο πρόβλημά σας. 

Νομίζετε ότι είναι δύσκολο να καθαρίσετε ένα δάπεδο από 

φυσική πέτρα ή μωσαϊκό; Ήρθε πλέον η απάντηση και η 

μέθοδος που πραγματοποιεί όσα υπόσχεται, το σύστημα 

TWISTER. Πρόκειται για την καλύτερη μέθοδο καθαρισμού,, 

γυαλίσματος και καθημερινής συντήρησης δαπέδων από 

φυσική πέτρα, μωσαϊκών και δαπέδων HTC Superfloor™ 

(γυαλισμένο σκυρόδεμα)!



6

Πώς λειτουργεί το TWISTER

Το σύστημα TWISTER περιλαμβάνει ειδικά κατασκευασμένα πατάκια, τα οποία συνοδεύονται από 

ένα ειδικό ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ. Το TWISTER περιλαμβάνει ένα μοναδικό συνδυασμό επιλεγμένων υλικών 

γυαλίσματος, όπως μεταξύ άλλων διαμάντια - το σκληρότερο υλικό στη φύση. Το TWISTER διατίθεται σε 

τρεις διαφορετικές παραλλαγές προκειμένου να επιτυγχάνει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα – οτιδήποτε 

από σκληρό καθάρισμα μέχρι το τελικό ψιλό γυάλισμα και τη συνεχή συντήρηση.

Το TWISTER χρησιμοποιείται συνήθως στα πλαίσια του καθημερινού καθαρισμού (Πρόγραμμα – 

TWISTER Standard), μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και πιο εντατικά (Πρόγραμμα – TWISTER Intensi-

ve). Είναι επίσης δυνατό να εκτελέσετε στεγνό γυάλισμα με το TWISTER, προκειμένου να επιτύχετε ένα 

εξαιρετικά γυαλιστερό αποτέλεσμα (Πρόγραμμα – TWISTER Extreme). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του 

συστήματος TWISTER είναι ότι ελαχιστοποιεί την ανάγκη “δραστικών” χημικών προϊόντων. Σε αντίθεση 

με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού, το TWISTER ενεργεί πάνω στο δάπεδο με μηχανικό τρόπο και 

το μόνο που χρειάζεται να προσθέσετε στο νερό είναι ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ.
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TWISTER – Βήμα προς βήμα

Το λευκό TWISTER χρησιμοποιείται κατά το πρώτο στάδιο του 

βασικού καθαρισμού της επιφάνειας του δαπέδου. Το λευκό 

TWISTER αφαιρεί τις μικρές γρατζουνιές, καθαρίζει την 

επιφάνεια και της δίνει μια καθαρή και ομοιόμορφη 

όψη πριν από το γυάλισμα του δεύτερου σταδίου. 

Η σωστή δοσολογία του ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ δίνει 

βέλτιστα αποτελέσματα.

Το κίτρινο TWISTER χρησιμοποιείται για 

βελτίωση της γυαλάδας του δαπέδου. 

Το στάδιο αυτό δίνει στο δάπεδο μια 

γυαλιστερή επιφάνεια σε συνδυασμό με 

τη σωστή δοσολογία ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ.

Το πράσινο TWISTER χρησιμοποιείται 

για την καθημερινή συντήρηση του 

δαπέδου και δίνει ένα καθαρό και πολύ 

γυαλιστερό αποτέλεσμα. Μαζί με το 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ στη σωστή δοσολογία, το 

δάπεδο αποκτά ένα πολύ γυαλιστερό φινίρισμα. 

Το TWISTER, χάρη στο μεγάλο εύρος εφαρμογής του 

και την ειδική σύνθεσή του, φτάνει σε βάθος μέσα στους 

αρμούς και τις ανωμαλίες της επιφάνειας του δαπέδου και έτσι 

επιτυγχάνει ένα αξεπέραστο αποτέλεσμα. 
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Καθ’ οδόν προς ένα τέλειο δάπεδο – Προγράμματα 
καθαρισμού

Πρόγραμμα: TWISTER Standard

Πρόκειται για μια διαδικασία τριών σταδίων η οποία εκτελείται στα πλαίσια του καθημερινού καθαρισμού 

με ένα αυτόματο μηχάνημα καθαρισμού, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 6-9 εβδομάδων, ανάλογα με 

την αρχική κατάσταση του δαπέδου. Στο πρόγραμμα TWISTER Standard, δεν απαιτείται επιπρόσθετος 

χρόνος ή εργασία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λευκό TWISTER στα πλαίσια της καθημερινής 

συντήρησης, μέχρις ότου προκύψει μια καθαρή και ομοιόμορφη επιφάνεια.Αλλάξτε σε κίτρινο TWISTER 

για να βελτιώσετε τη γυαλάδα του δαπέδου, οπότε θα αναδειχθεί η λαμπρότητά του. Συνεχίστε τη 

διαδικασία με το πράσινο TWISTER και το αποτέλεσμα θα είναι ένα ασύγκριτα καθαρό και γυαλιστερό 

δάπεδο. Κάθε στάδιο του TWISTER χρειάζεται 2-3 εβδομάδες, σε συνδυασμό με το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, για 

να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συνεχίστε την καθημερινή συντήρηση με το πράσινο 

TWISTER και το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, για να διατηρήσετε τη λάμψη και τη λαμπρότητα του δαπέδου σας.

Πρόγραμμα: TWISTER Intensive

Πρόκειται για την ίδια ακριβώς διαδικασία με το πρόγραμμα TWISTER Standard, με τη μόνη διαφορά 

ότι η διαδικασία εφαρμόζεται εντατικά με αυτόματο μηχάνημα καθαρισμού και ολοκληρώνεται μέσα σε 

μερικές ώρες αντί για εβδομάδες. Αυτό το επιλεκτικό μέτρο, που εκτελείται εκτός των πλαισίων της 

καθημερινής συντήρησης του δαπέδου, έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει σε μικρό χρονικό διάστημα ένα 

γυαλιστερό δάπεδο.  Ανάλογα με το μέγεθος του αυτόματου μηχανήματος καθαρισμού και την αρχική 

φθορά του δαπέδου, ο καθαρισμός των μεγαλύτερων επιφανειών μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία 

εργάσιμη ημέρα.

Πρόγραμμα: TWISTER Extreme

Αυτό είναι το απόλυτο βήμα για εσάς που γνωρίζετε από κορυφαία ποιότητα και σας ενδιαφέρει η 

αίσθηση του πελάτη στο κατάστημά σας. Το δάπεδο γυαλίζεται με ένα μηχάνημα υψηλής ταχύτητας και 

το πράσινο TWISTER. Η μέθοδος συντήρησης, η οποία εφαρμόζεται ως επιλεκτικό μέτρο αμέσως μετά 

από το πρόγραμμα TWISTER Standard ή Intensive, δίνει εξαιρετική λάμψη στο πάτωμα. Όλοι οι τύποι 

μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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TWISTER
Standard

TWISTER
Intensive

TWISTER
Extreme

Μέθοδος 
καθαρισμού Αποτέλεσμα

Τρίψιμο και καθαρισμός:
-περάστε ολόκληρη την επιφάνεια 6 φορές
-διαβρέξτε την επιφάνεια κατά το πρώτο 
πέρασμα
-διαβρέξτε με το διάλυμα και αναρροφήστε 
κατά το 6ο πέρασμα 
Ταχύτητα κίνησης: 3 χλμ/ώρα περίπου

Γυάλισμα:
-περάστε ολόκληρη την επιφάνεια 5 φορές
-διαβρέξτε την επιφάνεια κατά το πρώτο 
πέρασμα
-διαβρέξτε με το διάλυμα και αναρροφήστε 
κατά το 5ο πέρασμα
Ταχύτητα κίνησης: 3 χλμ/ώρα περίπου

Έντονο γυάλισμα:
-περάστε ολόκληρη την επιφάνεια 5 φορές 
-διαβρέξτε την επιφάνεια κατά το πρώτο 
πέρασμα 
-διαβρέξτε με το διάλυμα και αναρροφήστε 
κατά το 5ο πέρασμα. Ταχύτητα κίνησης: 
3 χλμ.ώρα περίπου. 
Συνεχίστε με το πράσινο TWISTER για να 
διατηρηθεί η λάμψη.

Πολύ έντονο 
γυάλισμα:
-περάστε 
ολόκληρη την 
επιφάνεια 
2 φορές

Πρόγραμμα ανακαίνισης – Φυσική πέτρα και μωσαϊκό

Πρόγραμμα συντήρησης –  Φυσική πέτρα, μωσαϊκό και HTC Superfloor™

Πολύ έντονο γυάλισμα:
-περάστε ολόκληρη την επιφάνεια 2 φορές 
με ένα μηχάνημα υψηλής ταχύτητας

Συντήρηση:
-χρησιμοποιήστε το πράσινο TWISTER και 
το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ σύμφωνα με τη συνήθη 
διαδικασία

Τρίψιμο και καθαρισμός:
-χρησιμοποιήστε το λευκό TWISTER 
επί 2-3 εβδομάδες περίπου, ανάλογα 
με τη φθορά

Γυάλισμα:
-χρησιμοποιήστε το κίτρινο TWISTER 
επί 2-3 εβδομάδες περίπου, ανάλογα 
με τη φθορά

Έντονο γυάλισμα:
-χρησιμοποιήστε το πράσινο TWISTER 
επί 2-3 εβδομάδες περίπου για να 
αναδειχθεί όλη η γυαλάδα. Συνεχίστε 
με το πράσινο TWISTER για να 
διατηρηθεί η λάμψη.

Καθαρό 
και  
ομοιόμορφο

Εξαιρετικά 
γυαλιστερό

Καθαρό 
και  
γυαλιστερό

Καθαρό και 
πολύ 
γυαλιστερό

Καθαρό και 
πολύ 
γυαλιστερό

Εξαιρετικά 
γυαλιστερό

TWISTER
Standard

TWISTER
Extreme

Μέθοδος 
καθαρισμού

Μέθοδος 
καθαρισμού

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε δάπεδα από φυσική πέτρα, μωσαϊκά ή δάπεδα HTC Superfloor® 

(γυαλισμένο σκυρόδεμα)

• Παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του TWISTER χάρη στην καλά δοκιμασμένη σύνθεσή του

• Αυξάνει τις καθαριστικές ιδιότητες του TWISTER και μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα καθαρισμού

• Προστατεύει το δάπεδο και συντηρεί την επιφάνειά του, ενώ ταυτόχρονα το καθαρίζει

• Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες ή άλλες ουσίες που βλάπτουν το περιβάλλον ή την υγεία σας

• Απλούστερο στη δοσολογία, αφού χρησιμοποιείτε την ίδια ποσότητα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ και στα τρία 

στάδια γυαλίσματος

• Το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ δίνει μια υψηλή και ομοιόμορφη ποιότητα καθαρισμού

• Ελαχιστοποιεί τη φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού καθαρισμού

• Δίνει μια αστραφτερή και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

• Δεν περιέχει κερί ή άλλα γυαλιστικά

• Διατίθεται σε βολική συσκευασία 3 τεμαχίων

• Είναι φιλικό με τα χέρια σας

• Έχει ευχάριστο άρωμα

Το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ έχει αναπτυχθεί ειδικά για να μεγιστοποιεί την απόδοση του καθαρισμού.
Ταυτόχρονα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του TWISTER και προστατεύει τόσο το δάπεδο όσο και τον εξοπλισμό 
καθαρισμού.
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Πακέτο γνωριμίας του TWISTER
Για να βοηθήσουμε εσάς τους πελάτες μας να εξοικειωθούν γρήγορα με τα απίστευτα 

πλεονεκτήματα που παρέχει το σύστημα TWISTER, έχουμε συνθέσει ένα πακέτο γνωριμίας 

που θα καλύψει τις ανάγκες σας για 6 - 9 εβδομάδες (για επιφάνεια εμβαδού 3000 τ.μ.. (9500 τ.

μ.), συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων). Για περισσότερες πληροφορίες και τις τιμές 

διάθεσης, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. 



Εάν χρειάζεστε βοήθεια στον εντοπισμό μεταπωλητή που βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα σας, μπορείτε να 
απευθύνεστε στην HTC SWEDEN AB:
HTC SWEDEN AB | P.O Box 69 | SE-614 22 Söderköping | ΣΟΥΗΔΙΑ. 
Τηλ.: +46 (0)121-294 00 | Φαξ: +46 (0)121-152 12 - www.htc-sweden.com
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