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MÁSCARAS COMUNITÁRIAS 
Reprocessamento higiénico em segurança.

Proteja-se a si e à sua equipa 
através de uma lavagem profissional.



Há mais de 120 anos que desenvolvemos máquinas de 
lavar e secar para o reprocessamento profissional de 
roupa. A limpeza higiénica é sempre a chave para man-
ter utilizadores e trabalhadores saudáveis, sendo ainda 
mais válido em tempos da pandemia provocada pelo 
coronavírus.

Para reduzir o risco de infeção ou disseminação da 
COVID-19, as máscaras comunitárias de tecido reutilizá-
veis ou «máscaras comunitárias» podem dar um import-
ante contributo. Se estas forem utilizadas por empre-
sas, é importante reprocessá-las de forma higiénica 

após a utilização. Assim, estará a proteger-se a si 
próprio e à sua equipa contra vírus, bactérias e outros 
microorganismos nocivos durante o funcionamento da 
empresa.

A Miele Professional presta o seu apoio com equipa-
mentos profissionais, aconselhamento individual e 
opções de financiamento flexíveis, para que possa pre-
parar em segurança máscaras comunitárias de tecido 
reutilizáveis no local e retomar rapidamente as ativida-
des da empresa. 

A sua segurança e a da sua equipa estão no centro das 
nossas atenções. Para destruir de forma fiável corona-
vírus e outros organismos prejudiciais para a saúde, re-
comendamos a desinfeção térmica ou termoquímica, 
bem como a secagem total das suas máscaras comu-
nitárias reutilizáveis. Através de funções de higiene inte-
ligentes e procedimentos de desinfeção, as máquinas 
de lavar roupa da Miele Professional garantem a inati-
vação fiável de vírus, bactérias e outros microorganis-
mos nocivos. Assim, juntos garantimos o mais alto nível 
de segurança.

Não importa se tem de reprocessar 20 ou 2000 másca-
ras por dia: graças às diferentes quantidades de carga 
e aos programas especiais de lavagem, é possível efe-
tuar sem problemas uma adaptação ideal ao número de 
máscaras necessárias e a outros volumes têxteis. 

Miele Professional. 
Especialização em higiene.

Programas especiais de desinfeção 
contra vírus e bactérias.

Estamos aqui para si.
Em conjunto, reprocessamos máscaras comunitárias em 

tecido reutilizáveis de forma higiénica e segura.

Com as nossas tecnologias estará sempre seguro.
Juntos, encontramos máquinas adequadas às suas necessidades.



Financiamento de renting
Através do sistema de renting com a empresa Grenke 
com contratos flexíveis de 12 a 60 meses, poderá 
financiar equipamentos industriais. 
 
As suas vantagens:
Quota de fundos próprios otimizada
• Maior liquidez
• Poupança em impostos
• Disponibilidade imediata

Assistência completa da Miele
A Miele coloca ao seu dispor contratos de assistência 
técnica que ajudam a proteger o seu equipamento de 
eventuais falhas ou avarias.

As vantagens da nossa assistência completa
Elevado grau de operacionalidade
• Rapidez de resposta aliada a uma visão de futuro
• Custos fixos de manutenção
• Deteção precoce de anomalias
• Controlos de segurança

A Miele Professional presta o seu apoio com opções de 
financiamento para máquinas industriais e, em conjunto, 
iremos ajustá-las às suas necessidades e processos in-
dividuais. Caso pretenda, também são incluídas manu-
tenções e peças de substituição. O nosso objetivo é 

que possa adquirir de forma fácil e fiável modelos ade-
quados para o reprocessamento seguro de máscaras 
comunitárias reutilizáveis e outros têxteis, mesmo em 
tempos de dificuldades financeiras, e assim proteger-se 
a si mesmo, à sua equipa e à sua empresa. 

Liquidez permanente através de 
ofertas de financiamento flexíveis.

Estamos aqui para o aconselhar.
Juntos, vamos conseguir a retoma do seu negócio.
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Sem compromissos. 

A Miele Professional facilita a aquisição de 
tecnologia profissional de lavagem de roupa e louça 
mesmo numa altura em que os investimentos 
são particularmente difíceis. 
 
Higiene profissional no tratamento da roupa 
e na lavagem da louça:

• Aconselhamos-lhe as máquinas adequados para as 
suas necessidades. 

• Oferecemos-lhe modelos de fiananciamento para ga-
rantir a liquidez da sua empresa. Contacte-nos.

• A nossa rede de parceiros e serviços em todo o mun-
do irá ajudá-lo no planeamento e na instalação no 
local.

Na situação atual, faremos tudo o que está ao nosso al-
cance para garantir que os nossos técnicos o possam 
ajudar. Os técnicos poderão também realizar várias ve-
rificações de rotina durante a operação. Deste modo, 
podem ser evitadas avarias dos equipamentos de an-
temão, assegurando assim a otimização contínua dos 
parâmetros de funcionamento.

O nosso serviço de assistência técnica está aqui 
para si. Juntos, voltaremos gradualmente à nor-
malidade.

Conselhos importantes para o seu trabalho quo-
tidiano:

• Mantenha as máscaras comunitárias reutilizáveis no 
local para que estejam sempre disponíveis para os 
colaboradores em número suficiente.

• Prepare máscaras comunitárias de tecido reutilizáveis 
centralmente na sua empresa para controlar sempre 
as medidas de proteção.

• Lave as máscaras comunitárias reutilizáveis conta-
minadas com 
um processo de lavagem desinfetante imediatamente 
após a utilização para reduzir o risco de uma propa-
gação de germes.

• Reduza os custos de aquisição em comparação com 
produtos de utilização única e prepare as máscaras 
comunitárias de tecido reutilizáveis de forma higiénica.

• Ao escolher as máscaras comunitárias de tecido reu-
tilizáveis e o processo de reprocessamento, tenha em 
atenção as especificações do fabricante e verifique se 
as suas máscaras comunitárias são adequadas para 
uma desinfeção térmica ou termoquímica.

Com as máquinas de lavar e secar roupa da Miele 
Professional poderá reprocessar máscaras comu-
nitárias reutilizáveis de forma segura, rápida e hi-
giénica.

Miele Professional. 
Estamos sempre aqui para si. 

Confie na nossa experiência 
no reprocessamento profissional de roupa e na lavagem de louça.


