
É tempo de mudar.
Uma decisão evidente para 
vidraria de laboratório
Miele Professional. Immer Besser.

COMECE AGORA E
GARANTA UM DESCONTO 
DE ATÉ 500 EUROS!* 



É tempo de mudar  
com System4Lab.

As máquinas de lavar e desinfetar da Miele Pro-
fessional proporcionam uma valiosa contribuição 
em todos os aspetos para o reprocessamento 
sustentável de vidraria de laboratório. O concei-
to System4Lab engloba a limpeza e desinfeção 
cuidadosas, utilizando programas de reprocessa-
mento especiais e produtos químicos personali-
zados, software de documentação de processos 
inteligente para a documentação contínua e arqui-
vo duradouro de processos de reprocessamento, 
bem como a comprovada e abrangente assistên-
cia técnica da Miele. O resultado é um reproces-
samento de instrumentos de laboratório rápido, 
rigoroso e particularmente económico.

É tempo de mudar, também no reprocessamento 
da sua vidraria de laboratório. Poupe a dobrar. 
Desfrute do bónus promocional e das muitas 
vantagens de uma máquina de lavar e desinfetar 
da Miele:

	Os melhores resultados de limpeza, junta-
mente com a proteção ideal da vidraria de 
laboratório 

	Redução do esforço e do tempo necessários, 
graças a processos de limpeza automatizados 

	Mais eficiência, graças à maior capacidade e 
a programas de lavagem especiais            

	Preservação de recursos, graças à redução da 
utilização de água, energia e produtos quími-
cos

	Excelente rentabilidade



* Ao adquirir uma máquina de lavar e desinfetar PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593, recebe um desconto de até 500 
euros por produto. O desconto promocional aplica-se à primeira aquisição de uma máquina de lavar e desinfetar para 
laboratório da Miele Professional ou quando ao substituir a sua máquina antiga da Miele Professional ou de outros 
fabricantes por um produto de campanha. Período da campanha: 01.10 – 31.12.2020

Máquina de lavar e desinfetar para laboratório

OTIMIZE AGORA OS SEUS 
PROCESSOS LABORATORIAIS 
E GARANTA UM DESCONTO 
DE ATÉ 500 EUROS!*

Resultados de qualidade analítica 
ao preço mais vantajoso.
1. ACESSO: para novos clientes:
Até agora, lavou a vidraria de laboratório à mão e preten-
de obter resultados minuciosos em menos tempo e com  
menos esforço.

2. MUDAR: ao substituir «antigo por novo»:
Já utiliza uma máquina de lavar e desinfetar para labo-
ratório e pretende utilizar futuramente uma máquina de 
lavar e desinfetar para laboratório de elevado rendimento 
da Miele.

3. ELEVAR: ao substituir por uma SlimLine:
Já utiliza máquinas de lavar e desinfetar da Miele Profes-
sional e futuramente pretende utilizar um equipamento 
com maior capacidade de reprocessamento da gama 
SlimLine.

Mude agora para obter resultados ideais  
aliados a uma excelente rentabilidade!

PG 8583

PG 8583 CD PG 8593 PLW 6111
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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 proverbial, 
sustentabilidade e para a capacidade de 
inovação de uma marca «Made in Germany». 
Uma promessa que oferece aos utilizadores 
profissionais a  
certeza de terem escolhido o produto certo.

Distinguida
A fiabilidade inquestionável no que respeita 
a produtos e serviços é o motivo pelo qual 
a Miele é regularmente escolhida pelos utili-
zadores como a melhor e mais fiável marca. 
As prestigiadas distinções, como o MX Award, 
os iF e reddot Design Awards e o prémio 
alemão de sustentabilidade vêm confirmar a 
posição de destaque da Miele também em 
matéria de design, gestão da qualidade e  
preservação de recursos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional tem vindo 
a desenvolver e a produzir, com grande capaci-
dade de produção, máquinas para lavandarias, 
máquinas de lavar louça, máquinas de lavar 
e desinfetar, assim como esterilizadores de 
alta qualidade. Os acessórios cuidadosamen-
te ponderados, os abrangentes serviços de 
consultoria e o eficaz serviço técnico da Miele 
permitem que as máquinas atinjam a máxima 
excelência em termos de desempenho e de 
rentabilidade.

Siga-nos no LinkedIn.
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