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Čistota / lesk 

Čas 

Twister™ 

Běžné metody 

Twister™ 
Přidejte jen vodu 

Flexibilní pady Twister kopírují 

povrch podlahy a pomocí miliard 

mikroskopických částeček diamantu 

mechanicky čistí a leští povrch. Pro 

denní údržbu nejsou zapotřebí 

žádné chemikálie, pouze normální 

voda z vodovodu. 

TwisterTM 

Unikátní pady Twister vytváří čistou a více atraktivní 

podlahu. Výsledkem je nádherná podlaha! 

Tajemstvím je, že každý TwisterTM pad obsahuje 

miliardy mikroskopických částeček diamantu, které 

nejen efektivně čistí, ale během denní údržby také 

podlahu leští. 

Rozdíl mezi jednotlivými pady je ve velikosti diamantů 

– pohyblivý základ mezi čištěním a leštěním. 

Toto Vám umožní vylepšit špinavou, matnou podlahu 

na čistou a lesklou. Následným používáním zeleného 

padu Twister udržíte podlahu v čistém a lesklém 

stavu. 

Kvalita a jednoduchost 

Twister pady mohou být využity na všechny typy 

povrchů a jsou k dispozici pro většinu mycích strojů na 

trhu. 

Jakmile barva z padu zmizí, je čas vyměnit jej za nový. 

Tato situace nastává průměrně po 30 000 m2*.  

Indikace opotřebení usnadňuje obsluze práci 

s výměnou padu a tím udržuje optimální výkon. 

Pravidelné používání snižuje a může eliminovat extra 

náklady – nákladnou pravidelnou údržbu, od doby kdy 

Twister poskytuje vysokou, stálou kvalitu denní 

údržby. 

  

* Vztahuje se na zelený Twister na již upravené podlaze metodou Twister 
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Dopad na životní prostředí 

Pozornost organizací a společností přes životní 

prostředí nebyla nikdy lepší. 

Analýzy celého fungování, se zaměřením na hledání 

alternativních řešení pro snížení dopadu na životní 

prostředí bez snížení kvality nebo zvýšení nákladů 

jsou v neustálém procesu. 

Twister nepotřebuje žádné chemikálie pro udržení 

čistoty a lesku během denní údržby. Pro podlahy, 

které vyžadují podlahovou úpravu, Twister sníží 

frekvenci pravidelné údržby. Navíc použitím Twisteru 

snižujeme množství a nakládání s odpady a zbytky. 

Twister pady jsou vyrobeny z recyklovaných PET lahví 

pro minimální životní dopad. 

Výběrem Twisteru jako standardní metodu pro 

podlahovou údržbu budete aktivně, lehce a efektivně 

snižovat podnikový dopad na životní prostředí. 

Diamond  
Cleaning  
System 
 

Výhody 

 Čistá, lesklá podlaha každý den 

 Snižuje celkové náklady na údržbu 

 Šetrná metoda vůči životnímu prostředí 

 Odstraňuje o více než 80% více bakterií oproti 

běžným metodám 

 Jednoduché zavedení – žádná výměna 

používaných strojů a postupů 

 Pro denní údržbu vyžadována pouze voda 
 

Kde můžeme TwisterTM použít? 

 Přírodní kámen 

 Terazzo 

 Vinyl 

 Linoleum 

 Keramické desky 

 VCT 

 Guma 

 Dřevo 

 HTC SuperfloorTM – leštěný beton 
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TwisterTM Standard – rozsah padů 

Twister Red 

- intenzivní čištění 

Twister White 

- vylepšení (krok 1) 

Twister Yellow 

- vylepšení (krok 2) 

Twister Green 

- denní údržba 

REDIMAX spol. s r.o. 

Teslova 12 

301 00 Plzeň 

Tel.: 377 421 864 

Email: htc@redimax.cz 


