
• külső kézi autómosás
• lökhárító  és króm szegélyek fényezése
• ablakok külső belső tisztítása
• gőztisztítás és ragyogó felnik
• gőztisztítás és ragyogó kerekek
• abroncs védőhuzat
• műszerfal, tetőkárpit és konzol
• ajtók és ajtókeretek
• vákuum beltérben és frissítés
• ülések
• bőr ülések tisztítása és karbantartása
• műanyag tisztítása és karbantartása
• levegő fertőtlenítés-beltéri fertőtlenítés
• szőnyeg és kárpit karbantartás
• padló szőnyegek gőztisztítása
• prémium kézi nanotechnológia külsőre
• paraziták eltávolítása(ágyi poloskák, tetvek stb)

PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ TWIST ELJÁRÁST
ÉS ÓVJA MEG KÖRNYEZETÉT

Remek választás autókereskedők és szakszervizek számáraKarcmentes könnyed tisztítás minden sarokban Ismerje meg a jövő autómosó módszerét

Próbálja ki a Team Twist szolgáltatást autóparkjában 

Indítson be egy saját teamet

Alakítsa ki saját munkahelyét a Twist Pointtal

A Zöld Csomag

Csúcsminőségű, ökobarát gőztisztítási mód minden
jármű számára

TWIST CLASSIC KÉZI AUTÓMOSÁS

TWIST DELUXE

TWIST AIR

TWIST CARPET

TWIST RIM & WHEEL

TWIST PET

TWIST CEILING

TWIST ENGINE

TWIST KIDS
Autós gyermekülések mélytisztítása és  fertőtlenítése

•  új illetve használt autók értékesítése

•  jármű átvizsgálás

•  céges flották a helyszínen

�ottatársaságoknál és autószalonokban dolgozó szakértőkből álló csapat
A Twist Csapat szolgáltatási modell gyors helybeni autómosást minden cég számára, amely igényli a nagyszámú járműpark
rendszeres tisztítását.

professzionális alkaltrész szervízekGyors és biztonságos

Alapos beltéri tisztítás

 

az alkalmazások széles választéka

• műszerfal, ablakok, kárpit és szőnyeg tisztítása
• Vegyszerek nélküli frissítés és fertőtlenítés, egyidőben.

• A beltéri fertőtlenítés során baktériumok és atkák elpusztítása
• kárpit és szőnyegek néhány perc után szárazak és használatra készek

 
• az elérhetetlen helyek és zugok könnyű tisztítása

 

• motorok és alvázak tisztítása

www.okoautomoso.hu

KITELEPÜLŐ  AUTÓMOSÓ SZOLGÁLTATÁS INDÍTSON BE EGY SAJÁT TEAMET
Team Twist Twist Point

A Twist megkönnyíti és biztonságossá teszi a gőz használatát.
Fedezze fel a hihetetlen  tisztító és fertőtlenítő erejét ennek a 
módszernek. Twist Eco Car WAsh csupán két liter vizet használ fel 
járművenként szennyvíz kibocsátása nélkül. A Twist nem igényel 
drága szennyvízkezelési rendszert. A Twist Eco Car Wash összesen 
két lépésben tisztítja a karosszériát: a gőz biztonságos hőfokon 
történő felpermetezése és a mikroszálas kendővel történő törlés. A 
Twist könnyedén tisztítja az ablakokat és más kényes felületeket.  A  
gőz fényessé és zsírmentessé teszi a króm felületeket és a nehezen 
elérhető helyeket. A Twist nem karcolja a festést és ragyogó tiszta 
felületet hagy maga után. A gőz a motorteret is újjá varázsolja, 
eltávolítva még a durva szennyeződéseket is. A Twist könnyedén 
behatol az ajtók kereteihez, amelyek más módszerekkel nehezen 
tisztíthatóak az alkatrészek cseréje nélkül, anélkül, hogy a munkát 
lelassítaná vagy túlpermetezés nélkül. Nincs hatékonyabb módszer a 
tömítésekben az évek során összegyűlt szennyeződés eltávolítására, 
így téve autóját vadonatújjá.

A Twist egyik legjobb alkalmazása a beltéri mély tisztítás. A 
bőrüléseken is alkalmazható. A gőz fertőtleníti és frissíti egyúttal 
eltávolítja a foltokat és a nikotin kellemetlen szagát vegyszerek 
használata nélkül.  A nedves és száraz vákuummal kombinált gőz 
tisztító, optimális a belső, beltéri tisztításra és a foltok és a makacs 
lerakódások feloszlatására, amelyek azonnal felszívódnak. A Twist a 
leggyorsabb módja a legmakacsabb foltok eltávolításának a 
szőnyegekből. The Twist Eco Car Wash gőzfejlesztő kevesebb, mint 10 
perc újramelegedés után használható. A Twist Eco Car Wash ellátható 
két gőz kimenettel is, így két személy is használhatja egyidejűleg.

A Team Twist egy vagy két professzionális gépkezelő 
közreműködésével kialakított csapat, akik tökéletesen tisztítanak 
autóparkot az ügyfél kívánságának megfelelően, az egyszerű 
poreltávolítástól illetve külső tisztítástól, egészen a teljes belső 
fertőtlenítésig.
A Team Twist azok számára, akik autóflottákat kezelnek, 
környezetbarát és ökonomikus megoldást nyújt. Elsősorban a 
munkaerő menedzsmentet váltja ki a cégben. Az autók a tartózko-
dási helyükön tisztíthatóak az  állandó mozgatás szükségessége 
nélkül, amely kockázattal is jár. Nincs  belső mosás tervezés, a 
szennyvíz és az adó menedzsment.
Azok a cégek, amelyek igénybe veszik a Team Twist autómosó 
szolgáltatást , azok számára lehetővé válik a járművek gyors és 
precíz tisztítása. Két képzett felhasználó 20 autót tisztíthat meg fél 
nap alatt.

Twist Eco Car Wash minden szükséges támogatást megad egy 
komplex autómosó cég megalapításához beleértve a cégalapítást, 
a csapat kiválasztását és képzését, ahogyan a termékellátás 
szorosan kapcsolódik a feladathoz. Tapasztalatok bizonyítják, hogy 
rövid idő alatt, minimális beruházással egy versenyképes, 
nyereséges üzlet alakítható ki.

Alakítson ki egy exkluzív autó mosó alkatrész üzletet a 
személyre szabott Twist Pont révén, amellyel egyedi 
minimálkibocsátású gőztisztító szolgáltatást, ökobarát, 
biológiailag lebomló tisztítási megoldást nyújthat.

Egy teljes mértékben organikus gőztisztítási eljárás,a mely 
fertőtleníti a szellőzőrendszert, üléseket , szőnyegeket és 
lábtörlőket. Ezt a szolgáltatás összekapcsolható a természetes 
szageltávolító illattal választás szerint.

A szabadalmaztatott TWISTER teljesítmény szőnyegeinek 
látványosan tisztább külsőt ad még az új állapotához képest is.

A gyémánt ragyogás gőz tisztító az abroncsokhoz és 
kerekekhez, abroncsvédő igény szerint .

A háziállatok szőrének eltávolítása a belső tér gőzzel történő 
fertőtlenítésével .

Tetőkárpit mélytisztítása és fertőtlenítése gőz alkalmazásával

A motorteret a gőz újjá varázsolja, eltávolítva a legmakacsabb 
szennyeződést is.
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• abroncs védőhuzat
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TWIST SUPERIOR

A teljes Twist öltözék és kiegészítők sora, a személyre szabott 
munkahely mellett, azonnal meghatározza az Ön exkluzív autómosó 
üzletét.

TWIST DELUXE


