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Az új és forradalmi rendszer az ökológiai autó tisztításban és fertőtlenítésben

Made in Italy

ÖKOLÓGIA, TÁRSADALMI,
KÖRNYEZETI ELŐNYÖK  

Twist Eco Car Wash a General Vapeur SPA-tól
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

Sárga Gumi Kft., Székhely: 1211 Szállitó utca
Telefon : 06/70-416-27-21; Telefon : 06/30-230-97-37

E-mail : info@menikini.hu
www.okoautomoso.hu

AUTÓÁPLÁSI RENDSZER SZÁRAZ GŐZZEL
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Jelentős vízmegtakarítás

Team Twist Kit 

 

•víz megtakarítás

•vegyszermentes

•mély tisztítás

• ragyogóbb eredményű fényező polírozás

•mobil működtetés

•  magas szerviz
minőség valamennyi járműre 

Team Twist  
Kitelepült szolgáltatás
�ottakezelők  és
autókereskedők számára

Twist Point 
Autómosó alkatrész üzlet

Kit Twist 
Tisztító felszerelés

a Water Savers
tagja.

Az International
Carwash 
Association
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Kövess minket!

A legjobb ökológiai tisztító és 
fényező termékek csomagja 
egyedi kendőkkel,  külön 
kifejlesztve a gyengéd külső 
tisztításhoz a felhasználó 
erőfeszítése nélkül.

Hagyományos nagyny-
omású mosórendszer 
vízfogyasztása 
1500-2000liter/óra

Twist Eco Car Wash vízfelhasználása csupán 2 
liter járművenként, szennyvíz kibocsátása nélkül.

A CW2/CW3 gőzfejlesztő 
vízfelhasználása 10 
liter/óra

A termál sokk elpusztítja 
a kárpitban megbújó 
bolhákat  és eltávolítja  
a allergén baktéri-
umokat, gombákat, 
atkákat. 

Új magas hozzáadott értékű 
szolgáltatást nyújt, mint a 
motor és az alváz mosás

Több jármű lemosása kevesebb idő alatt 
a két gőzkimenet segítségével

Takarítson meg időt és 
pénzt a mélytisztítással

Bővítse üzemanyag állomását alacsony 
költségű autómosóval, növelje üzletét

Vigye el ügyfelei otthonába 
mobil szolgáltatását

A szennyvíz teljes hiányának 
köszönhetően, a Twist olyan 

helyeken is alkalmazható, ahol 
nincs folyóvíz. Nincs szükség a 

vízfogyasztáshoz külön 
engedélyezésére.

Biztosítsa figyelmét a 
környezet iránt a 
vegyszermentes 

fertőtlenítési rendszerrel

Minden típusú járműhöz és felülethez

A Twisttel nem csupán a normál járműveket moshatja. A gőz nem durva, így alkalmas klasszikus autókhoz és luxus 
limuzinokhoz vagy motorkerékpárokhoz a  kényes felületek karcolása nélkül.

Kevesebb víz jobb eredmény

KIT Twist
A LEGJOBB GŐZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS

CW1 
3kW vákumos 
gőzfejlesztő 
6 bar

CW2
10 kW két kimenetes 
gőzfejlesztő
10 barar

CW3
10 kW vákumos 
gőzfejlesztő
10/6 bar

CW4
dízel két kimenetes
gőzfejlesztő
10 bar

Elektromos áramfejlesztők
Optimalizálják a Twist gőzfejlesztők rugalmasságát 
és hordozhatóságát

Sikerre építve

Zöld technológia a Föld jólétéért védelmében

A Twist Eco Car Wash a General Vapeur Csoport része, amely a 
legnagyobb gőzfejlesztő gyártó Olaszországban és világelső a 
hatékony és ökológiai ipari tisztítási rendszerek terén. General 
Vapeur egyike volt az első vállalalatoknak, amely telített száraz 
gőzt ajánl tisztításban és fertőtlenítésben.

Több mint 30 év kutatási szakértelem és eladott gépek milliói 
teszik lehetővé a cég számára, hogy előnyére fordítsa a gőztisz-
tításban rejlő lehetőségeket a felhasználók maximális 
biztonságának fenntartása mellett.

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy távlatokban gondolkodunk a 
tevékenységeink jövő generációra gyakorolt hatását illetően és 
biztossá tesszük azt, hogy nem szennyezzük a levegőt vagy 
nem merítjük kis forrásainkat nagyobb  mértékben, ahogy a 
Föld képes azt megújítani. A telített száraz gőz egy teljesen 
környezetbarát módja a durva vegyszerek használatának 
elkerülésére.

A Twist Eco Car Wash szuperhevített, telített száraz gőz pára 
termékek elősegítik  a fenntarthatóságot, így pénzt , vegyszert, 
munkát takarítva meg.
A Twist technológia kitűnő tisztítási és fertőtlenítési 
eredményeket ad, közel 100szoros mosóvíz megtakarítással, 
jelentősen hozzájárulva annak megtartásához.


