Vždy lepší,
již 120 let.
Miele Professional. Immer Besser.

Profitujte nyní z výhod
jubilejních přístrojů Octoplus
s kapacitou náplně 9 kg!

Platnost akce od 01.07.2019 do 31.12.2019.
Více informací na www.miele.cz/professional

Novinka s kapacitou náplně 9 kg - octoplus XL
Snadná obsluha. Vysoký výkon. Robustní konstrukce.
Specialista pro úklid budov
Pračka Mop Star
•  Jednoduchá volba programu díky velkému otočnému voliči
a doprovodnému textu ve zvoleném jazyce.
•  Pračka s objemem bubnu 80 l a kapacitou náplně 9 kg
•  Provozní bezpečnost je v souladu se směrnicí o strojních
zařízeních 2006/42/EG
•  Speciální programy pro mopy, utěrky, leštící kotouče, dezinfekci,
záclony, pracovní oblečení
Pračka
PW 5084 XL Mop Star 80

*Jubilejní výhoda XY
pro pračku PW 5084 XL

Profesionál pro univerzální použití
Pračky a sušičky
s řídicí jednotkou Profitronic L Vario
•  Snadná navigace programy díky otočnému voliči a doprovodnému
textu ve zvoleném jazyce
•  Pračka s objemem bubnu 80 l a kapacitou náplně 9 kg
•  Provozní bezpečnost je v souladu se směrnicí o strojních
zařízeních 2006/42/EG
•  Velký počet různorodých programových balíčků pro hotelnictví,
gastronomii, pracovní oděvy, WetCare, ochranné zásahové oděvy,
dezinfekci
•  Úsporné věžové uspořádání pračky a sušičky na prostoru menším
než 0,6 m²
Pračka
PW 6080 XL

Sušička
PT 7186 XL

Věžové uspořádání pračky
a sušičky PWT 6189 XL

*Jubilejní výhoda XY
pro pračku PW 6080 XL

*Jubilejní výhoda XY | Platnost od 01.07.2019 do 31.12.2019
Více informací na www.miele.cz
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