
Spot on:
As nossas soluções na área dental
para o seu dia-a-dia na clínica.
Miele Professional. Immer Besser.



Graças ao System4Dent da Miele Professional a sua clínica beneficia de uma solução de sistema de 
um único fornecedor. Aparelhos eficazes, software moderno e qualidade na assistência otimizam o ciclo 
de instrumentos e conduzem assim a uma valiosa economia de tempo e de custos. 
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GARANTA O PREÇO VANTAJOSO!

Máquina de lavar e desinfetar - 300 €
Esterilizador de bancada - 300 €
Ambos os aparelhos - 300 €
 
No total - 900 € *

* Na compra de um produto promocional PG 8581, Cube ou Cube X obtém um desconto de 300 €. 
Na aquisição de ambos os produtos, no total, beneficia de um desconto de 900 €.  Campanha válida até 15.12.2020.

PG 8581 CUBE XCUBE

Máquina de lavar e desinfetar Esterilizadores de bancada

As nossas máquinas de lavar e desinfetar e esterilizadores de bancada garantem resultados de re-
processamento seguros e fiáveis com elevada preservação dos materiais e rentabilidade. Além disso, 
através da utilização dos nossos produtos, não só otimizam o ciclo de instrumentos como também o 
todo o esforço pessoal no reprocessamento de instrumentos. As nossas soluções dentárias que pre-
servam os recursos e ecológicas também convencem em termos de sustentabilidade pelas tecnologias 
que minimizam o consumo de água, energia e produtos químicos. E a partir de agora vigora adicional-
mente «spot on» para os nossos aparelhos da área dental, que pode aproveitar a preços promocionais. 

Soluções na área dental 
a um preço vantajoso
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Immer Besser
Como empresa familiar, a Miele 
atua desde 1899 em conformidade 
com uma filosofia simples: Immer 
Besser. Esta pretensão ampla serve 
de base para a qualidade proverbi-
al, sustentabilidade e para a capa-
cidade de inovação de uma marca 
«Made in Germany». Uma promes-
sa que oferece aos utilizadores pro-
fissionais a certeza de terem escol-
hido o produto certo.

Distinguida
A fiabilidade inquestionável no que 
respeita a produtos e serviços é o 
motivo pelo qual o utilizador opta 
regularmente pela Miele como sen-
do a melhor marca e a mais fiável. 
As prestigiadas distinções, como 
MX Award,  
iF e reddot Design Awards, assim 
como o prémio alemão de susten-
tabilidade vêm confirmar a posição 
de destaque da Miele também em 
matéria de design, gestão da quali-
dade e preservação de recursos.

Competência
Há décadas que a Miele Professio-
nal tem vindo a desenvolver e a 
produzir, com grande capacidade 
de produção, máquinas para la-
vandarias, máquinas de lavar louça, 
máquinas de lavar e desinfetar, as-
sim como esterilizadores. Os aces-
sórios cuidadosamente pon-
derados, os abrangentes serviços 
de consultoria e o eficaz serviço de 
assistência técnica da Miele permi-
tem que as máquinas ofereçam a 
máxima excelência em termos de 
desempenho e de rentabilidade.
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