
Κατάλογος προϊόντων 
Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Miele Professional. Immer Besser.
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Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων Miele 
Έτοιμα να ανταπεξέλθουν σε όλες τις 
προκλήσεις

Πεντακάθαρα ποτήρια, σκεύη και μαχαιροπίρουνα – η ελάχιστη 
απαίτηση για ένα πλυντήριο πιάτων. Στον επαγγελματικό στίβο, όμως, 
υπάρχουν πολλές άλλες προκλήσεις, όπως η ανάγκη για σύντομα 
προγράμματα σε εστιατόρια και κυλικεία, οι υψηλές απαιτήσεις σε 
θέματα υγιεινής σε γηροκομεία ή ο μεγάλος όγκος πλύσης σε μικρές 
επιχειρήσεις.

Πλυντήρια πιάτων –
αξιόπιστη απόδοση και κορυφαία αποτελέσματα
•  Πλυντήρια πιάτων ProfiLine με δυνατότητα ομοιόμορφου εντοιχισμού 

στα έπιπλα κουζίνας
•  Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού για κορυφαία υγιεινή
•  Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank για συντομότερους κύκλους 

προγραμμάτων
•  Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Εξαρτήματα –
μέγιστη προστασία υλικών, ποιότητα νερού, εργονομία
•  Κάνιστρα και θήκες για τον ασφαλή καθαρισμό ευαίσθητων γυάλινων 

σκευών
•  Βέλτιστη ποιότητα νερού για τέλεια αποτελέσματα πλύσης 

(αποσκλήρυνση νερού, μερικώς και πλήρως απιονισμένο νερό, 
αντίστροφη όσμωση)

•  Μονάδες αυτόματης δοσομέτρησης για οικονομικές διαδικασίες
•  Βάσεις για εργονομική φόρτωση και άδειασμα

Miele service –
συμβουλές και υποστήριξη με την κορυφαία ποιότητα της Miele
•  Άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί
•  Διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο
•  Άμεση ανταπόκριση, γρήγορη επισκευή
•  Περιοδικός έλεγχος και εξατομικευμένα συμβόλαια συντήρησης
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Τα πλυντήρια πιάτων ProfiLine είναι σχεδιασμένα να σας 
προσφέρουν αστραφτερά αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες 
περιπτώσεις όπου οι οικιακές συσκευές φτάνουν στα όριά τους. Με 
κύκλους προγραμμάτων από 17 λεπτά αποτελούν την ιδανική λύση 
για απαιτητικούς χρήστες. Διαθέτοντας εύκολο σύστημα χειρισμού και 
δυνατότητα ομοιόμορφης ενσωμάτωσης στα έπιπλα της κουζίνας σας, 
αποτελούν την ιδανική επιλογή για γραφεία, οίκους ευγηρίας, παιδικούς 
σταθμούς αλλά και νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες.

Τέλεια απόδοση καθαρισμού
•  Συντομότερος κύκλος προγράμματος 17 λεπτά
•  Ιδανική λύση για μεγάλη ποσότητα σκευών, πιάτων και ποτηριών για 

παράδειγμα σε κουζίνες γραφείων
•  Ευέλικτα κάνιστρα που προσφέρουν μεγάλη 

χωρητικότητα, εξατομικευμένες επιλογές τοποθέτησης και τέλεια 
αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος

Εύκολος χειρισμός
•  Απλός χειρισμός με οθόνη απλού κειμένου και δυνατότητα σύνδεσης 

με εξωτερική δοσομετρική αντλία για υγρά απορρυπαντικά
•  Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen - αυτόματο άνοιγμα της πόρτας 

του πλυντηρίου πιάτων στο τέλος κάθε προγράμματος - έτσι ώστε τα 
σκεύη σας να στεγνώνουν τέλεια

•  Ευέλικτη εγκατάσταση
•  Συνδεσιμότητα του πλυντηρίου πιάτων σας που σας δίνει τη 

δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη συσκευή σας όπου κι αν είστε

Εξοικονόμηση κόστους
•  Ενεργειακή κλάση Α++
•  Τα νέα πλυντήρια πιάτων ProfiLine καταναλώνουν κατά μέσο όρο  

10 % λιγότερη ενέργεια και 20 % λιγότερο νερό από την προηγούμενη 
σειρά πλυντηρίων 

•  Ειδικά προγράμματα πλύσης για αποτελεσματικά και εντυπωσιακά 
αποτελέσματα

Πλυντήρια πιάτων ProfiLine
Εντυπωσιακή απόδοση και κορυφαίο design
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Πλυντήρια πιάτων ProfiLine
Σύστημα φρέσκου νερού

Πλυντήριο πιάτων PG 8130

Χωρητικότητα [σερβίτσια/κύκλο] 13

Συντομότερος κύκλος [λεπτά] 17

Προγράμματα 8

Εξωτερικές διαστάσεις χωρίς καπάκι Υ/Π/Β [mm] 845–880/598/600

Παροχές νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 60 °C

Αποσκληρυντής νερού •

Ηλεκτρική σύνδεση 3N AC 400 V, 50 Hz •

Συνολική ισχύς σύνδεσης [kW] 8,3

PG 8130
•   Ελεύθερο μοντέλο για κουζίνες γραφείων, 

χώρους εκθέσεων, οίκους ευγηρίας, 
παιδικούς σταθμούς

•  Ιδανικό για έως 5 κύκλους πλύσης την 
ημέρα

Plus
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 

ενεργειακή κλάση A++
•  Με κάνιστρα στον βασικό εξοπλισμό
•   Κορυφαία άνεση χρήστη χάρη στη μεγάλη 

γκάμα χαρακτηριστικών
•   Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού και 

δυνατότητα πλύσης με υγρό απορρυπαντικό 
μέσω πρόσθετου εξαρτήματος

•   Έκδοση μοντέλου ως μονάδα, η οποία 
μπορεί να ενσωματωθεί σε έπιπλα κουζίνας

•  WiFiConn@ct στον βασικό εξοπλισμό 
(σύνδεση WiFi)
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Πλυντήρια πιάτων ProfiLine
Σύστημα φρέσκου νερού

Πλυντήριο πιάτων PG 8131 i

Χωρητικότητα [σερβίτσια/κύκλο] 13

Συντομότερος κύκλος [λεπτά] 17

Προγράμματα 8

Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] 805–870/598/570

Παροχές νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 60 °C

Αποσκληρυντής νερού •

Ηλεκτρική σύνδεση 3N AC 400 V, 50 Hz •

Συνολική ισχύς σύνδεσης [kW] 8,3

PG 8131 i
•  Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με ελκυστικό 

σχεδιασμό για κουζίνες γραφείων, χώρους 
εκθέσεων, οίκους ευγηρίας, παιδικούς 
σταθμούς, νομικά γραφεία, kitchen studios και 
νοικοκυριά

•  Ιδανικό για έως 5 κύκλους πλύσης την ημέρα
Plus 
•   Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 

ενεργειακή κλάση A++
•  Με κάνιστρα στον βασικό εξοπλισμό
•   Κορυφαία άνεση χρήστη χάρη στη μεγάλη γκάμα 

χαρακτηριστικών
•   Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού 

και δυνατότητα πλύσης με υγρό απορρυπαντικό 
μέσω πρόσθετου εξαρτήματος

•   Έκδοση μοντέλου ως μονάδα, το οποίο μπορεί 
να ενσωματωθεί πλήρως σε έπιπλα κουζίνας

•  WiFiConn@ct στον βασικό εξοπλισμό 
(σύνδεση WiFi)
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Ευκολία χρήστη
•  Σαφής πίνακας χειρισμού
•  Συνεχής απεικόνιση της κατάστασης της συσκευής και του 

προγράμματος (σύμβολα και αλλαγή χρώματος)
•  Γρήγορη επιλογή του επιθυμητού προγράμματος

Εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης σε κάθε περίσταση
•  Προγράμματα για κάθε τύπο σκευών και κάθε βαθμό λερώματος
•  Ενδελεχές και απαλό καθάρισμα
•  Εύκολη προσαρμογή όλων των σημαντικών παραμέτρων των 

προγραμμάτων

Εξοικονόμηση κόστους
•  Άριστη απόδοση πλύσης
•  Οικονομική χρήση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού
•  Πρόγραμμα EnergySave για ελάχιστη κατανάλωση
•  Ανθεκτική κατασκευή με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης

Τα πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού της Miele 
Professional προσφέρουν επαγγελματική καθαριότητα και υγιεινή – με 
2 επίπεδα πλύσης και έως 40 κύκλους πλύσης την ημέρα. Χάρη στο 
μοναδικό σύστημα φρέσκου νερού είναι εξαιρετικά οικονομικά στην 
κατανάλωση. Αυτό το γεγονός καθιστά τα πλυντήρια αυτά την ιδανική 
επιλογή για ξενοδοχεία, εστιατόρια αλλά και παιδικούς σταθμούς, 
σχολεία και κέντρα φροντίδας που έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων 
με σύστημα φρέσκου νερού
Τέλεια καθαριότητα και υγιεινή
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Πλυντήριο πιάτων PG 8055 U PG 8056 U PG 8058 U

Μέγιστη απόδοση καθαρισμού [πιάτα/κάνιστρα/ώρα] 225/15 456/24 456/24

Συντομότερος κύκλος [λεπτά] 8 5 5

Προγράμματα 11 13 13

Εξωτερικές διαστάσεις χωρίς καπάκι Υ/Π/Β [mm] 820–880/600/580 820–880/600/580 820-880/600/600

Παροχές νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 65 °C Κρύο και ζεστό, μέγ. 65 °C Κρύο και ζεστό, μέγ. 65 °C 
           και πλήρως/μερικώς 
αφαλατωμένο νερό*

Συμπυκνωτής ατμού με υγροποίηση – – •

Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού • • •

Ηλεκτρική σύνδεση 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Συνολική ισχύς σύνδεσης [kW] 8,9 8,9 8,9

* πλήρως ή μερικώς αφαλατωμένο νερό στο τελικό ξέβγαλμα

PG 8055 U και PG 8056 U
•   Ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, clubs και 

σχολεία
•   Σύστημα φρέσκου νερού για τέλεια 

καθαριότητα και υγιεινή
Plus
•   Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού 

και δυνατότητα σύνδεσης με δοσομετρική 
συσκευή για υγρά απορρυπαντικά

•  Δυνατότητα χρήσης πλαστικών 
κανίστρων σε δύο επίπεδα μαζί με 
προαιρετικές ανοξείδωτες βάσεις στήριξης

•  Μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από πάγκο 
εργασίας, προαιρετική εγκατάσταση σαν 
ανεξάρτητο μοντέλο

PG 8058 U
•   Για ξενοδοχεία, εστιατόρια και κυλικεία
•   Σύστημα φρέσκου νερού για τέλεια 

καθαριότητα και υγιεινή
Plus
•   Προγράμματα για απαλό πλύσιμο γυάλινων 

ειδών σε χαμηλές θερμοκρασίες
•   Perfect GlassCare: Αστραφτερό αποτέλεσμα 

και απαλή φροντίδα χάρη στην τέλεια 
προσαρμογή της σκληρότητας του νερού

•   Παροχή πλήρως ή μερικώς αφαλατωμένου 
νερού στο τελικό ξέβγαλμα

•   Διαμόρφωση κανίστρων 
χρησιμοποιώντας συμβατικά ή πλαστικά 
κάνιστρα

•  Μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από πάγκο 
εργασίας, προαιρετική εγκατάσταση σαν 
ανεξάρτητο μοντέλο

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο
Προαιρετικά κάνιστρα και θήκες

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Σύστημα φρέσκου νερού

Η Riedel συνιστά πλυντήρια πιάτων της Miele Professional!
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Ευκολία χρήστη
•  Ευκρινής οθόνη κειμένου
•  Απεικόνιση της κατάστασης της συσκευής και του προγράμματος 

(σύμβολα και αλλαγή χρώματος)
•  Γρήγορη επιλογή του επιθυμητού προγράμματος

Εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης σε κάθε περίσταση
•  Προγράμματα για κάθε τύπο σκεύους και κάθε βαθμό λερώματος
•  Ενδελεχές και απαλό καθάρισμα
•  Εύκολη προσαρμογή όλων των σημαντικών παραμέτρων του 

προγράμματος
•  Με ενσωματωμένη αντίστροφη όσμωση για αστραφτερά γυάλινα 

είδη χωρίς να χρειάζεται γυάλισμα με το χέρι

Εκδόσεις δοσομέτρησης για κάθε ανάγκη
•  Βέλτιστη προσαρμογή στην τεχνολογία και τον χώρο που υπάρχουν 

διαθέσιμα
•  Εκδόσεις εξοπλισμού με εσωτερικό δοχείο για αυτόματη 

δοσομέτρηση ή εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες
•  Εκδόσεις εξοπλισμού με εσωτερικό δοχείο απορρυπαντικού και 

δοσομετρικές αντλίες

Εξοικονόμηση κόστους
•  Άριστα αποτέλεσματα πλύσης
•  Οικονομική χρήση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού
•  Επιλογή eco για ελάχιστη κατανάλωση
•  Ανθεκτική κατασκευή συσκευής με χαμηλές ανάγκες συντήρησης

Αστραφτερά ποτήρια, σκεύη απόλυτα καθαρά και λαμπερά 
μαχαιροπίρουνα: Τα πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank της Miele 
Professional προσφέρουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και ακόμα 
περισσότερα. Οι σύντομοι κύκλοι, η οικονομική χρήση νερού, ρεύματος 
και απορρυπαντικού, καθώς και η καλύτερη δυνατή προστασία των 
πολύτιμων σκευών σας είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτών 
των συσκευών που τα καθιστούν αξιόπιστα και ιδανικά για ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και κυλικεία.

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων 
με σύστημα tank
Υψηλή απόδοση και οικονομία
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Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank PG 8164

Μέγ. απόδοση καθαρισμού [κάνιστρα/ώρα] 80**

Συντομότερος κύκλος [δευτερόλεπτα] 45*

Αντλία ανακύκλωσης νερού [λίτρα/λεπτό] 200

Βασικά και πρόσθετα προγράμματα 3 + 4

Εσωτερικά δοχεία για απορρυπαντικό και λαμπρυντικό (DOS) Προαιρετικό (D 637 mm)

Εσωτερική αντίστροφη όσμωση (RO) Προαιρετικό (H 820–855 mm)

Εξωτερικές διαστάσεις (συμπερ. ποδιών με ρυθμιζόμενο ύψος, χωρίς δοχεία απορρυπαντικού) Υ/Π/Β [mm] 725–760/460/637

Διαστάσεις κανίστρου [mm] 400 x 400

Παροχή νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 60 °C

Συνολική ισχύς σύνδεσης (3 φάσεων/1 φάσης) [kW] 7,9/3,2

PG 8164
•  Πλυντήριο ποτηριών με σύστημα tank
•  Ιδανικό για χρήση πίσω από τον πάγκο
Plus
•  Μέγ. απόδοση καθαρισμού: 1600 ποτήρια/

ώρα**
•  Ειδικά προγράμματα
•  Για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο 

εργασίας

Προαιρετικά
•  Πληθώρα επιλογών για τη διαμόρφωση των 

κανίστρων
•  Εσωτερικά δοχεία απορρυπαντικού
•  Εσωτερική αντίστροφη όσμωση

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Σύστημα tank / εμπρόσθιας φόρτωσης

* Τα στοιχεία αναφέρονται στο συντομότερο πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση με την επιλογή «Σύντομο».
** Στην έκδοση εξοπλισμού με εσωτερική αντίστροφη όσμωση, η μέγιστη απόδοση καθαρισμού μειώνεται στα 40 κάνιστρα/ώρα. PG 8164: 800 ποτήρια/ώρα
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PG 8166
•  Ευέλικτα πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank
Plus
•  Μέγ. απόδοση καθαρισμού: 

1188 πιάτα/ώρα
•  Ειδικά προγράμματα
•  Για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο εργασίας

Προαιρετικό
•  Πληθώρα επιλογών για τη διαμόρφωση των 

κανίστρων
•  Εσωτερικά δοχεία απορρυπαντικού
•  Βασικός εξοπλισμός χωρίς εσωτερικές αντλίες 

για απορρυπαντικό και λαμπρυντικό
•  Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank PG 8166

Μέγ. απόδοση καθαρισμού [κάνιστρα/ώρα] 66

Συντομότερος κύκλος [δευτερόλεπτα] 55*

Αντλία ανακύκλωσης νερού [λίτρα/λεπτό] 200

Βασικά και πρόσθετα προγράμματα 3 + 4

Εσωτερικά δοχεία για απορρυπαντικό και λαμπρυντικό (DOS) Προαιρετικό (D 637 mm)

Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού (WES) Προαιρετικό

Εξωτερικές διαστάσεις (συμπερ. ποδιών με ρυθμιζόμενο ύψος, χωρίς δοχεία απορρυπαντικού) Υ/Π/Β [mm] 820–855/600/637

Διαστάσεις κανίστρου [mm] 500 x 500/500 x 530

Παροχή νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 60 °C

Συνολική ισχύς σύνδεσης (3 φάσεων/1 φάσης) [kW] 7,9/3,2

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Σύστημα tank / εμπρόσθιας φόρτωσης

* Τα στοιχεία αναφέρονται στο συντομότερο πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση με την επιλογή «Σύντομο».
** Στην έκδοση εξοπλισμού με εσωτερική αντίστροφη όσμωση, η μέγιστη απόδοση καθαρισμού μειώνεται στα 40 κάνιστρα/ώρα. PG 8164: 800 ποτήρια/ώρα * Τα στοιχεία αναφέρονται στο συντομότερο πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση με την επιλογή «Σύντομο».



16 Τα χαρακτηριστικά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο
Προαιρετικά κάνιστρα και ένθετα

Πλυντήριο πιάτων PG 8172 (μπόιλερ 10,8 kW)

Απόδοση καθαρισμού [πιάτα/κάνιστρα/ώρα] 1296/72

Συντομότερος κύκλος [δευτερόλεπτα] 50*

Βασικά και πρόσθετα προγράμματα 3 + 4

Εξωτερικές διαστάσεις Υ (ανοικτό)/Π/Β [mm] 1515 (1995) 635/750

Παροχή νερού Κρύο ή ζεστό, μέγ. 60 °C

Ανάκτηση θερμότητας •

Αποσκληρυντής νερού, μέγ. 60 °C / μέγ. σκληρότητα νερού 25 °dH Ανάλογα με το μοντέλο

Ηλεκτρική σύνδεση 3N AC 380–415 V, 50 Hz •

Ηλεκτρική σύνδεση 3 AC 230 V, 50 Hz –

Ηλεκτρική σύνδεση 1N AC 230–240 V, 50 Hz –

Συνολική ισχύς σύνδεσης [kW] 8,3—15,7

PG 8172
•  Για ξενοδοχεία, εστιατόρια και κυλικεία
•   Πλύντηρια πιάτων με σύστημα tank για 

συνεχή λειτουργία σε επαγγελματικές 
κουζίνες

Plus
•  Έκδοση μοντέλου με εσωτερική μονάδα 

δοσομέτρησης
•   Προσαρμογή σε εξατομικευμένες ανάγκες με 

τη χρήση κανίστρων και τραπεζιών

Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Σύστημα tank / ολίσθηση (τύπου καμπάνα)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στο συντομότερο πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση με την επιλογή «Σύντομο».
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Εξαρτήματα Miele Professional
Για τέλεια αποτελέσματα πλύσης και κορυφαία 
εργονομία

Ο τέλειος συνδυασμός για τα πλυντήρια πιάτων της Miele 
Professional: Τα πρακτικά εξαρτήματα με την κορυφαία ποιότητα 
της Miele σας βοηθούν να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα, κορυφαία εργονομία και απόλυτη προστασία 
των σκευών σας σε καθημερινή βάση σε μια επαγγελματική κουζίνα 
– επιτρέποντάς σας να κεφαλοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της 
συσκευής σας και της χωρητικότητάς της σε όλες τις περιστάσεις.

Εξαρτήματα για απρόσκοπτη ροή εργασίας
Τα εξαρτήματα από τη Miele Professional επιτρέπουν την ομαλή και 
αποδοτική διαδικασία πλύσης – ιδιαίτερα σε περιστάσεις στις οποίες ο 
χώρος είναι πολύ σημαντικός.
•  Πλαστικά κάνιστρα - που τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο - 

για μεταφορά και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων από σκεύη και 
γυάλινων ειδών

•  Ανοικτά, συρμάτινα κάνιστρα με πλαστική επένδυση που προσφέρουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και γρήγορο στέγνωμα

•  Μονάδα δοσομέτρησης για πλήρως αυτόματη δοσομέτρηση υγρών 
απορρυπαντικών

•  Πλάκες προστασίας από ατμό, πίσω τοιχώματα και διακοσμητική 
φάσα για ομοιόμορφη ενσωμάτωση στα έπιπλα της κουζίνας

•  Βάσεις για εργονομικό ύψος εργασίας στις ανεξάρτητες μονάδες

Κατεργασία νερού για τέλειο αποτέλεσμα χωρίς σημάδια και 
διατήρηση της αξίας της συσκευής
Πολλά πλυντήρια πιάτων της Miele Professional διαθέτουν απο το 
εργοστάσιο ενσωματωμένο αποσκληρυντή. Πρόσθετα εξωτερικά 
συστήματα κατεργασίας νερού είναι διαθέσιμα για συσκευές που 
έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές με εξαιρετικά σκληρό νερό καθώς 
και πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank, τα οποία δεν διαθέτουν 
ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού.
•  Σύστημα AquaSoft με διπλό/μονό tank αποσκλήρυνσης νερού για 

συνεχή/ημιδιακοπτόμενη παροχή μαλακού νερού σε περιοχές με 
σκληρότητα νερού μέχρι 40 dH

•  Φυσίγγια μερικής ή πλήρους αφαίρεσης αλάτων για κατεργασία έως 
800 l νερού βρύσης ανά ώρα

•  Ο μετρητής ροής νερού και ο μετρητής αγωγιμότητας δείχνουν την 
απόδοση των φυσιγγίων

•  Εξαρτήματα σύνδεσης και χώρος εγκατάστασης για 2 φυσίγγια 
αφαίρεσης αλάτων
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Miele Professional Service
Ο στρατηγικός σας συνεργάτης

Η Miele Professional είναι το συνώνυμο της ύψιστης ποιότητας – 
γεγονός που ισχύει και για το άψογο service της. Το service της Miele 
έχει βραβευθεί πολλές φορές για τις εξαιρετικές του υπηρεσίες.

Απλή διαδικασία service από την πρώτη στιγμή
•  Εκτενείς συμβουλές πριν την αγορά
•  Ανάλυση, μελέτες
•  Βοήθεια στην επιλογή και τη διαμόρφωση της ιδανικής συσκευής
•  Επαγγελματική καθοδήγηση κατά την παράδοση, εγκατάσταση και την 

αρχή της λειτουργίας

Εξατομικευμένα συμβόλαια service και περιοδικός έλεγχος
•  Περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση
•  Αύξηση αποδοτικότητας και αξιοπιστίας συσκευής
•  Εξατομικευμένα συμβόλαια

Service που ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις
•  Ποιοτικό service και διευρυμένο δίκτυο
•  Άμεση ανταπόκριση
•  Εγγύηση για τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών έως και 

15 χρόνια μετά από την απόσυρση του συγκεκριμένου μοντέλου
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* Οι χρεώσεις κλήσεων εξαρτώνται απο τον εκάστοτε πάροχο 
τηλεφωνίας. Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος: 
Το φυλλάδιο αυτό έχει τυπωθεί σε χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο.

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
MIELE EXPERIENCE CENTER 
Λεωφ. Μεσογείων 257 
154 51 Ν. Ψυχικό 
801 222 4444 (εκτός Αττικής*) 
210 679 4444 (εντός Αττικής*)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
MIELE EXPERIENCE CENTER 
Βασιλίσσης Όλγας 194 
54 655 Θεσσαλονίκη
2311 2 97 599
 
e-mail: info@miele.gr 
www.miele-professional.gr

ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
MIELE GALLERY 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46 
1080 Λευκωσία 
ΤΗΛ.: (+357) 22 451 999 
SERVICE: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση) 
FAX: (+357) 22 451 909 
e-mail: miele.infoline@miele.gr

Πάντα Καλύτερα
Από το 1899, η Miele, μία οικογενειακή 
επιχείρηση, ακολουθεί μία εταιρική φιλοσοφία 
που συνοψίζεται στις δύο λέξεις «Immer 
besser» («Πάντα καλύτερα»). Αυτή η γενική 
αρχή είναι το θεμέλιο της γνωστής ποιότητας 
και βιωσιμότητας της Miele και η κινητήριος 
δύναμη της καινοτομίας σε μια μάρκα «Made 
in Germany». Η υπόσχεση μιας μάρκας 
που δίνει στους επαγγελματίες χρήστες τη 
βεβαιότητα ότι έχουν επιλέξει το σωστό 
προϊόν.

Βραβευμένη
Ο λόγος που οι πελάτες κατ' επανάληψη 
ψηφίζουν τη Miele ως την καλύτερη και πιο 
αξιόπιστη μάρκα, είναι η αξιοπιστία των 
προϊόντων και της εξυπηρέτησης πελατών, 
χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Κορυφαία 
βραβεία, όπως το Βραβείο ΜΧ, το iF και 
τα Βραβεία Σχεδιασμού reddot, καθώς 
και το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας, 
επιβεβαιώνουν την ξεχωριστή θέση που 
απολαμβάνει η Miele ως προς τον σχεδιασμό, 
τη διαχείριση ποιότητας και την εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων.

Εξειδικευμένη
Εδώ και δεκαετίες, η Miele Professional 
αναπτύσσει και κατασκευάζει μια μεγάλη 
γκάμα από συσκευές φροντίδας ιματισμού, 
πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια απολύμανσης 
υψηλής ποιότητας. Προσεκτικά επιλεγμένα 
εξαρτήματα, περιεκτικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και άμεση τεχνική υποστήριξη που 
εγγυάται γρήγορη ανταπόκριση και εξασφαλίζει 
ότι οι συσκευές αποδίδουν στην εντέλεια 
και προσφέρουν την απόλυτη απόδοση και 
αποτελεσματικότητα.

Η Miele Professional στο διαδίκτυο
•  Λεπτομερείς πληροφορίες για τεχνικές 

προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και 
εξαρτήματα

•  Διατίθενται για λήψη φυλλάδια για όλα τα 
προϊόντα

•  Λεπτομερείς πληροφορίες, οδηγίες και 
παρουσιάσεις προϊόντος στο κανάλι της 
Miele στο YouTube


