Poupar com sistema
Modelos

#TheMieleWay

Sistema de bónus**

Octoplus XL 9 kg
Máquinas de lavar e de secar roupa
PW 6080 XL, PW 5105
PT 7186 XL

Tecnologia de lavandaria Miele Professional com um atrativo
sistema de bónus: o caminho para uma maior higiene, eﬁciência
e rentabilidade.

€ 1.000
€ 720

Lavagem/secagem industrial: 11 - 40 kg
Máquinas de lavar roupa
PW 413

€ 1.870

PW 418

€ 2.690

PW 6241

€ 4.410

PW 6321

€ 5.080

Miele Professional. Immer Besser.

Barreira sanitária industrial: 16–32 kg
PW 6163

€ 6.150

PW 6243

€ 8.230

PW 6323

€ 9.190

Secadores
PT 8301 SL

€ 910

PT 8303

€ 1.040

PT 8331

€ 1.170

PT 8333

€ 1.240

PT 8403

€ 1.430

PT 8503

€ 1.700

PT 8803

€ 2.070

Calandras
PM 1210

€ 970

PM 1214

€ 1.350

PM 1217

€ 2.010

#TheMieleWay
** Campanha válida para entregas até 31 de dezembro de 2020, para os modelos indicados no catálogo.
O sistema de bónus compreende o desconto de 20% sobre o preço de tabela s/IVA e depende do modelo adquirido.
O desconto aplica-se diretamente à fatura. Período da campanha: 1 de outubro a 31 de dezembro de 2020.
Limitado ao stock existente.

Miele Portuguesa, Lda.

Inspire-se, deixe-se
inspirar e mostre nas
suas redes sociais
como chegar a
resultados de limpeza
profunda, com a
Hashtag

Com o sistema

DE BÓNUS
DA MIELE,

#TheMieleWay

Avenida do Forte, 5

POUPE JÁ ATÉ

2790-073 Carnaxide

€ 5.000*

Suporte comercial
Telefone: 21 4248 100
E-mail: professional@miele.pt
www.miele.pt/professional

Limpo com sistema: cuide dos seus hóspedes, residentes e familiares com roupas sedosas e macias.
Informe-se agora em www.miele.pt/pro/TheMieleWay
Proteção ativa do ambiente:
O papel deste folheto foi branqueado a 100% sem cloro

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 20–1383 / Sujeito a alterações: 09/20

* Na compra de uma PW 6321. Consulte as condições no interior do folheto.

Limpo com sistema
Com as soluções de limpeza da Miele Professional
para resultados perfeitos.

Perfeição
Os nossos programas de lavagem e secagem
adaptados na perfeição permitem um
reprocessamento minucioso e delicado de
roupas, toalhas, têxteis de limpeza ou vestuário.

Garanta já até € 5.000* de sistema de bónus, válido para



• Máquinas de lavar roupa, secadores e calandras
para roupa de cama e de mesa, toalhas e têxteis de limpeza

Informe-se agora em www.miele.pt/pro/TheMieleWay

O essencial é a saúde
Seja superfícies lisas ou em tecido, com os
nossos programas de higiene, os germes,
micróbios patogénicos, esporos de bolor
ou pólenes não têm qualquer hipótese.

Sempre pronto
Os mais elevados padrões de qualidade garantem
intervalos de manutenção longos e uma segurança de
funcionamento o mais elevada possível. Caso ocorra
uma avaria, a nossa assistência técnica estará pronta
para eliminar a falha o mais rapidamente possível.

Baixo consumo de água
Os nossos equipamentos altamente eficientes
destacam-se com um baixo consumo de
água e de produtos químicos de limpeza.
Poupam a carteira e o ambiente.

Resultados perfeitos em tempo recorde
Tratamento e limpeza ideal da roupa graças ao tambor
com estrutura de favos patenteado com novas pás
elevatórias e isto num tempo de programa mais curto
através da engenharia industrial do mais nível.

#TheMieleWay

Baixo consumo
de energia elétrica
A eficiência máxima durante o
funcionamento das nossas máquinas de
lavar roupa e secadores garantem os mais
baixos custos possíveis com a energia.

