Prvotřídní.
Miele Professional. Immer Besser.

JEDINEČNÁ AKCE -25% Z CENY
Nabídka platí do 28.2.2023

Prvotřídní přístroj
pro stomatologickou praxi.
Při přípravě stomatologického instrumentária představuje mycí a dezinfekční automat Miele
Professional účinné procesy, vysokou kvalitu výrobku a hygienické výsledky. Středem
zájmu je vždy ochrana materiálu a zachování hodnoty instrumentária.

PRVOTŘÍDNÍ KOMBINACE

360PRO PRO STOMATOLOGICKOU PRAXI

Při přípravě stomatologického instrumentária vsaďte vždy
na prvotřídní mycí a dezinfekční automat Miele. Vysoce kvalitní
vybavení s velkou kapacitou vám poskytuje optimální předpoklady
pro hygienické a pečlivé procesy čištění a sušení – s ohledem
na bezpečnost, hospodárnost a účinnost.

Všední pracovní den v ordinaci vyžaduje ve všech ohledech
maximální čistotu a hygienu. Od přípravy instrumentária přes
údržbu pracovních oděvů až po dokumentaci a protokolování
těchto procesů nabízí Miele komplexní balíček řešení.
Rozsáhlým portfoliem přístrojů, příslušenstvím na míru
a speciálně přizpůsobenou procesní chemií pokrývá Miele
Professional požadavky personálu ordinace i pacientů.

Pr votřídní přístroj
za sk vělou cenu.
Prémiový přístroj Miele Professional přesvědčí výkonem a bezpečností.
Prvotřídní přípravu a sušení šetrné ke stomatologickému instrumentáriu poskytuje naše
řešení 360PRO. Při koupi mycího a dezinfekčního automatu PG 8582 ušetřete -25% z ceny.

MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT PG 8582
•

Vysoká kapacita šarží při nejvyšší míře účinnosti

•

Aktivní horkovzdušné sušení „EcoDry“

•

Příprava až 44 ks dutého instrumentária a dalších nástrojů
v jedné šarži
Rozsáhlé příslušenství: flexibilně použitelné nástavce,
adaptéry, držáky a mycí trysky

•

Možnost dokumentace procesů a protokolování přípravy

JEDINEČNÁ AKCE -25%

Nabídka platí výhradně pro PG 8582 při dodání přístrojů do 28.2.2023 a vystavením faktury v uvedeném období. Nabídka platí
do vyprodání zásob. Referenčním bodem je ceníková cena platná v době kampaně bez příslušentsví, dodatečného vybavení
a servisních výkonů.
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Immer Besser
Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik
řídí jasnou filozofií: Immer Besser – vždy
lepší. Tento výstižný slogan je základem pro
příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a
inovativnost značky „Made in Germany“.
Příslib, který dává profesionálním uživatelům
jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající
Nekompromisní spolehlivost výrobků a
služeb je důvodem, proč uživatelé volí
pravidelně Miele jako nejlepší a nejdůvěryhodnější značku. Renomovaná vyznamenání,
jako jsou ceny MX Award, iF a reddot Design
Awards i Německá cena za trvale udržitelný
rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také
s ohledem na design, management kvality
a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní
Už po desetiletí Miele Professional vyvíjí a
vyrábí s mimořádnou důkladností kvalitní
prádelenské přístroje, myčky, mycí a dezinfekční automaty a sterilizátory. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní poradenství a
pohotový servis umožňují s pomocí přístrojů
Miele dosáhnout vždy optimálního výkonu a
hospodárnosti.

Navštivte nás online
a seznamte se
s komplexním řešením Miele.
www.miele.cz

Aktivní ochrana životního prostředí:
Papír tohoto prospektu je bělený 100 % bez chloru
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