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Objevte nové perspektivy! 

Miele Professional. Immer Besser.

Kompletní řešení pro vaši prádelnu: 
nejvyšší standardy, nejlepší výsledky 
a maximální hygiena 

Jedinečná 
akce!

Cenové 
zvýhodnění 
až −25 %

*  Nabídka platí výhradně pro uvedené pračky, sušičky a mandly při dodání přístrojů do 30. 9. 2022 a vysta-
vením faktury v uvedeném období. Nabídka platí do vyprodání zásob. Referenčním bodem je ceníková 
cena platná v době kampaně bez příslušenství, dodatečného vybavení a servisních výkonů. 
 
Více informací naleznete na www.miele.cz/professional



Pračky, sušičky a korytové mandly –
nabídka platí pro tyto vybrané modely 
z širokého sortimentu prádelenských přístrojů Miele.

Akční nabídka* s cenovým zvýhodněním

Měřítko v oblasti péče o prádlo
•  Nízká spotřeba vody a energie
•  Obsáhlé programové vybavení
•  Komfortní a ergonomické ovládání
•  Robustní přístrojová technika v příslovečné kvalitě Miele

Kontaktujte nás: 
Tel.: +420 543 553 146–147, E-mail: professional@miele.cz
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*  Nabídka platí výhradně pro uvedené pračky, sušičky a mandly při dodání přístrojů do 30. 9. 2022 a vystavením faktury v uvedeném období. Nabídka platí do vyprodání zásob. Referenčním bodem 
je ceníková cena platná v době kampaně bez příslušenství, dodatečného vybavení a servisních výkonů.  
 
Více informací naleznete na www.miele.cz/professional

Pračky a sušičky
octoplus 
9–10 kg

Sleva:

Pračky
The New Benchmark 
Machines 
14 a 20 kg

Sleva:

Pračky 
Profitronic M 
24 a 32 kg

Sleva:

Sušička
The New Benchmark 
Machines 
14 kg

Sleva:

Sušička
Slimline 
11–15 kg

Sleva:

Korytové mandly
PRI 2
1 000–1 660 mm 

Sleva:

PW 6080 −6 500,- Kč PWM 514 −25 % PW 6241 −25 % PDR 514 −25 % PT 8303 −25 % PRI 210 −20 %

PW 6080 XL −6 500,- Kč PWM 520 −25 % PW 6321 −25 % PDR 518 −25 % PRI 214 −20 %

PWT 6089 −6 500,- Kč PDR 522 −25 % PRI 217 −20 %

PW 5105 −6 500,- Kč PDR 528 −25 %

PT 7186 −6 500,- Kč PDR 544 −25 %

PT 7186 XL −6 500,- Kč


