Obrigado um milhão de vezes
Agradecemos por 1.000.000 de Pequenos Gigantes

Máquinas compactas de elevado rendimento para a sua empresa:
fiáveis, económicas e com a máxima resistência.
Informações junto do seu distribuidor ou diretamente
através de: 214248425 | www.miele-professional.pt
Campanha limitada ao stock existente.
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Miele Portuguesa, Lda
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 214248425 | Seg.–Sex. 8h30 – 17h30
professional@miele.pt | www.miele-professional.pt

Million Edition
Os benefícios Miele
Máquinas de lavar e secar
roupa industriais
Extremamente rápidas
•  Lavagem de 6,5 kg de roupa em apenas 49 min. e secagem em
apenas 36 min.
Máxima eficiência
•  Secador com bomba de calor com 60% de poupança de energia
em comparação com um convencional secador de roupa por
condensação

Máquina de lavar roupa PW 5062
Revestimento exterior branco lotus

Extremamente robustas
•  Máquina de lavar roupa industrial: desenvolvida, fabricada e testada
para 30.000 horas de funcionamento
•  Segurança operacional: em conformidade com a diretiva de
máquinas 2006/42/CE
Protecção perfeita
•  Tambor com estrutura de favos patenteado para uma protecção
optimizada dos têxteis
Simplesmente cómodas
•  Painel de comandos com símbolos
•  Dosagem automática de detergente (opcional)
Profissionalmente flexíveis
•  Coluna compacta de lavar/secar de aprox. 0,5 m²
•  Funcionamento Self-Service com mealheiro (opcional)

Máquina de lavar roupa PW 5062
com bomba de esgoto

Modelos especiais
Million Edition - Pequenos gigantes

Revestimento exterior
Branco lotus

Revestimento exterior
Aço inoxidável

Preço de promoção*

Poupança de preço*

Máquina de lavar roupa PW 5062 com bomba de esgoto

1.960,00 €

230,– €

PT 5135 C Secador por condensação

1.830,00 €

350,– €

PT 5136 Secador de saída de ar

1.680,00 €

220,– €

Máquina de lavar roupa PW 5062 com bomba de esgoto

2.160,00 €

310,– €

PT 5135 C Secador por condensação

2.050,00 €

360,– €

PT 5136 Secador de saída de ar

1.720,00 €

440,– €

*Poupança de preço em comparação com os modelos de série. Os preços de promoção recomendados e as poupanças de
preços estão em euros e não têm IVA incluído. Campanha em vigor desde 01/10/2017, limitado ao stock existente.
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