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Maximera kundernas
upplevelse

Rena och vackra golv
Baserat på analys av den internationella detaljhandeln
med fokus på golvvård och städning, har vi använt vår
över 20-åriga erfarenhet av golv och diamantteknik för att
utveckla en unik golvvårdsrondell - Twister Retail.

Vi inser värdet av att erbjuda kunden den bästa
tänkbara köpupplevelsen.
Att skapa en trevlig shoppingmiljö med en ren och
skinande golvyta i kombination med lättillgängliga
produkter bidrar till ökat välbeﬁnnande hos
konsumenterna. Genom att regelbundet städa med
Twister Retail kommer era golv att vara i bästa möjliga
skick varje dag vilket attraherar konsumenterna att välja
er butik.

Twister Retail innehåller en unik diamantblandning
framtagen speciellt för högt traﬁkerade golvytor inom
detaljhandel och andra liknande verksamheter, där hög
renlighet kombinerat med glans och utseende är i fokus.
Twister Retail rondeller håller golven rena och blanka över
alla årstider och erbjuder era kunder en jämn och hög
golvkvalitet varje dag.
Genom att använda Twister Retail sänker ni era totalkostnader för golvvård då behovet av periodoska insatser för
att hålla golven rena och ﬁna minskar. Twister Retail
bidrar på så sätt även till ökad yt- och produkttillgänglighet för er och era kunder.

Vad är viktigt för den
europeiske kunden?

Twister Retail rondeller ﬁnns både för behandlade och
obehandlade golvmaterial.
Capgemini rapport*
- Topp 5 svaren totalt

% av de tillfrågade
som säger att det är
”extremt viktigt”

Att butiken är väl städad och underhållen.

71%

Att de anställda är artiga och respektfulla.

69%

Att butiken tillhandahåller en jämn och hög kvalitet.

67%

Att priserna är synliga och väl uppmärkta.

64%

Att man utan utan speciella villkor kan returnera
produkter som man är missnöjd med.
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60%

Diamond
Cleaning
System
Fördelarna

Minskad miljöpåverkan
I dagens samhälle har fokus på miljöfrågor från
organisationer och företag aldrig varit större.

• Briljant resultat varje dag
• Reducerar den totala golvvårdskostnaden
• Förbättrar köpupplevelsen
• Miljövänligt
• Ökad produkttillgänglighet
• 80% färre bakterier än med traditionella metoder
• Enkel implementation - samma rutiner som tidigare
• Kräver endast vatten i den dagliga städningen

Analyser av hela verksamheter, med ambition att ﬁnna
alternativa lösningar för minskad miljöpåverkan utan att
sänka kvaliteten eller öka kostnaderna är en ständigt
pågående process.

Var kan Twister™ användas?

Twister kräver inte några kemikalier i den dagliga städningen för att hålla golven rena och blanka. För de golv som
kräver vax- eller polishbehandling bidrar användningen
av Twister till att minska frekvensen av det periodiska
underhållet. Dessutom minskas både mängden och
hanteringen av avfall och restprodukter.
Twister Retail rondellerna tillverkas av återvunnen PET
för minsta tänkbara miljöpåverkan.

• Terrazzo
• Keramiska plattor
• Natursten
• PVC / Vinyl
• VCT
• Gummi
• Trä
• HTC Superﬂoor™ - polerad betong

Genom att välja Twister Retail som er standardmetod för
golvunderhåll bidrar ni aktivt, enkelt och effektivt till att
omedelbart minska er verksamhets miljöpåverkan.

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