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PRESSMEDDELANDE - Söderköping, april 2012 

Twister™ Retail rondeller lanseras på ISSA Amsterdam 

På mässan ISSA/INTERCLEAN i Amsterdam 8 – 11 Maj 2012 lanserar 
uppfinnaren och tillverkaren av Twister™, HTC Cleaning Technology AB, en ny 
serie av diamantrengöringsrondeller – Twister™ Retail. 
 
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. 
 
För mer information och demonstration, besök vår monter på ISSA Amsterdam. 
Monter nr: 09.115 
 
Kontakt 
Robert Kreicberg, General Manager, HTC Cleaning Technology AB, Tel: 0121- 16 12 00 
www.htc-twister.com 

 
 

Om HTC Cleaning Technology AB 
HTC Cleaning Technology AB är ett dotterbolag till HTC Sweden AB. Söderköpingsföretaget HTC Sweden AB är 
ett snabbväxande Gasell-företag som startades 1987 av Håkan och Gunn Thysell. Företaget är ett 
entreprenörsföretag inom golvvård och betongslipning. 1992 lanserades ett patenterat slipsystem och idag är HTC 
internationellt marknadsledande inom golvslipsystem baserat på diamantteknologi och patenterade tekniska 
lösningar.  
 
HTC har även utvecklat unika golvlösningar som rekommenderats av SNF inom bland annat polerad betong under 
varumärket HTC Superfloor™ och 2005 introducerades också det unika diamantbaserade städ- och 
underhållssystemet Twister™ internationellt i ett 60-tal länder. Huvudkontoret med produktutveckling och 
produktion finns i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, Tyskland, England och Frankrike. I USA finns även 
specialiserad produktion. Sedan augusti 2006 är brittiska 3i Group minoritetsägare i HTC Sweden. 3i är 
världsledande inom private equity och fokuserar bland annat på minoritetsinvesteringar i organiskt snabbväxande 
företag och i organisationer som växer snabbt genom företagsförvärv. 


