
Μια τέλεια ισορροπία.
Η Νέα Γενιά Benchmark: πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων.

Miele Professional. Immer Besser.
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Ακολουθήστε την ευθεία οδό.
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Ανακαλύψτε νέες προοπτικές. Συνδυάστε την τεχνολογία και την 
ακρίβεια με το πάθος. Όταν υπάρχει ισορροπία, ο δρόμος για την 
επιτυχία είναι η πιο ευθεία οδός.
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Το νέο πρότυπο
στη φροντίδα του ιματισμού
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Ως επαγγελματίας χρήστης, πρέπει να ανταποκρίνεστε στις υψηλές προσδοκίες των 
πελατών σας σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, η οικονομική λειτουργία είναι βασικό 
ζητούμενο. Απόδοση και εξοικονόμηση χρημάτων – βρείτε την τέλεια ισορροπία με τις νέες 
συσκευές Benchmark από τη Miele Professional:

• Μοναδικός χειρισμός: διαισθητικός και ασφαλής
• Απλή συνδεσιμότητα για ένα αποδοτικό σύστημα
• Συνδυασμός υψηλής απόδοσης και βιώσιμης αποδοτικότητας
• Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε τύπο επιχείρησης
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Κάθε βήμα είναι σημαντικό.

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα με μοναδική 
απόδοση και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Με προσαρμοσμένες λύσεις και προγράμματα που 
ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει την 
τέλεια επιλογή με τις συσκευές Performance και Performance Plus.
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Πλυντήρια ρούχων PWM 514 PWM 520

Σύστημα ελέγχου M Touch Pro M Touch Pro

Φορτίο 1:9 [kg] 14 20

Χωρητικότητα κάδου [l] 130 180

Μέγ. στροφές στυψίματος [rpm] 1.025 950

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 360/49 360/49

Διάρκεια προγράμματος [min] * 49 49

Πρόσοψη: σκούρο γκρι,  * Διάρκεια προγράμματος, βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό

Οι νέες συσκευές Benchmark 
Πλυντήρια ρούχων
Φορτίο 12-20 kg

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται 
σε όλες τις τυπικές προκλήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Όλα τα 
προγράμματα προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στις ανάγκες σας και όλες οι 
συσκευές περιλαμβάνουν standard προγράμματα απολύμανσης.
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Πλυντήρια ρούχων PWM 912 PWM 916 PWM 920

Σύστημα ελέγχου M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus

Φορτίο 1:9 [kg] 12 16 20

Χωρητικότητα κάδου [l] 110 140 180

Μέγ. στροφές στυψίματος [rpm] 1.150 1.075 1.075

Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] 460/44 460/44 460/44

Διάρκεια προγράμματος [min] * 42 43 44

Πρόσοψη: ανοξείδωτος χάλυβας,  * Διάρκεια προγράμματος, βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό 

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus 
ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές προκλήσεις. Περιλαμβάνονται 
από το εργοστάσιο προγράμματα θερμικής και θερμοχημικής απολύμανσης. 
Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως ώστε να καλύπτουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής δημιουργίας νέων, 
εξατομικευμένων κύκλων.
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Απόδοση που ανοίγει νέες 
προοπτικές

Χωρίς συμβιβασμούς.
Όλα τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark κατασκευάζονται με γνώμονα την κορυφαία απόδοση. Αυτό 
αντανακλάται τόσο στη σχεδίαση των συσκευών όσο και στη σχολαστικά βελτιστοποιημένη τεχνολογία 
φροντίδας ιματισμού με τον ισχυρό ασύγχρονο κινητήρα ελεγχόμενης συχνότητας. Με βαθμιαία αύξηση 
της ταχύτητας στην αρχική φάση και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες στροφών, ο νέος 
κινητήρας υπόσχεται μέγιστη απόδοση και εξαιρετική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι 
και οι δονήσεις κατά τη λειτουργία περιορίζονται στο ελάχιστο.

Ο χρόνος είναι χρήμα, έτσι ο κυψελωτός κάδος 2.0 της Miele επιταχύνει τη διαβροχή του ιματισμού και την 
αφαίρεση της βρωμιάς. Μια επωφελής επένδυση: Στο PWM 912, ένα φορτίο ιματισμού 12 kg πλένεται 
σχολαστικά και η υπολειπόμενη υγρασία μειώνεται στο 44% σε μόλις 42 λεπτά* χάρη στον συντελεστή g 460. 
Έτσι εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια για τη μετέπειτα διαδικασία που ακολουθεί.

* Πρόγραμμα 60°C και ζεστό νερό
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Αποδοτικότητα και ξεγνοιασιά.

Σεβασμός στο περιβάλλον και εξοικονόμηση χρημάτων.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, η ειδική κατανάλωση νερού είναι μόλις 5,9 l ανά kg ιματισμού, μια νέα 
τιμή αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, όπως ο ρυθμός κίνησης κάδου 
EcoSpeed. Η ταχύτητα του κάδου αυξάνεται και μειώνεται βαθμιαία, για άψογη διαβροχή και προστύψιμο 
του ιματισμού.

Το σχήμα του εξωτερικού κάδου επίσης συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού 
βελτιστοποιώντας τον χώρο που είναι διαθέσιμος για την κυκλοφορία του υγρού πλύσης. Ταυτόχρονα, 
οι απαλές καμπύλες του εξασφαλίζουν ότι τα θερμαντικά στοιχεία είναι προσβάσιμα από το νερό, 
αποτρέποντας τη συσσώρευση χνουδιών. Αυτό εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία κάθε μέρα και εγγυάται την 
ιδιαίτερα αποδοτική μεταφορά της θερμότητας.
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Μέγιστη ευελιξία.

Παροιμιώδης ποιότητα.

Η αξιοπιστία έχει όνομα.
Χαρακτηριστική ποιότητα Miele: Τα νέα ανθεκτικά πλυντήρια ρούχων Benchmark έχουν διάρκεια 
ζωής 30.000 ώρες λειτουργίας και μειώνουν τη συντήρηση στο ελάχιστο. Καινοτομίες όπως ο 
ασύγχρονος κινητήρας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και το ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα 
ανάρτησης με διπλά ελατήρια εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία. Με τον νέο αισθητήρα 3D που 
αναλύει διαρκώς την ανισορροπία φορτίου, η συσκευή έχει επίσης τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί 
τους κύκλους στυψίματος. Αυτό επεκτείνει κι άλλο τη διάρκεια ζωής της συσκευής και επιτρέπει 
την αξιοποίηση της χωρητικότητας στο έπακρο.

Ιδανικές λύσεις προσαρμοσμένες στις καθημερινές απαιτήσεις σας.
Ανεξάρτητα από τον τύπο υφασμάτων που χειρίζεται η επιχείρησή σας και τη ροή εργασιών του 
πλυντηρίου σας, οι νέες συσκευές Benchmark αντιπροσωπεύουν μια εξατομικευμένη λύση. 
Όσον αφορά τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού, δεν υπάρχει διαφορά εάν χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά σε σκόνη, υγρά απορρυπαντικά ή εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες. Τέλος, ο 
αυτόματος έλεγχος φορτίου αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον όφελος με τη στοχευμένη χρήση ενέργειας 
και απορρυπαντικού.
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Κορυφαία εργονομία.

Η μεγάλη ευκολία για τον χρήστη κάνει την εργασία απόλαυση.
Χάρη στο άνοιγμα πλάτους 415 mm, η πόρτα του κάδου στα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark 
κάνει τη φόρτωση και το άδειασμα πολύ εύκολα. Επίσης μοναδικός είναι ο αυτόματος μηχανισμός 
πόρτας OneFingerTouch. Με ένα απαλό άγγιγμα ενός δαχτύλου, η πόρτα κλείνει και κλειδώνει με 
ηλεκτρικό μοτέρ και ανοίγει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.
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Με το σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Touch Pro Plus, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark 
προσφέρουν μια εντελώς νέα σχεδίαση διασύνδεσης χρήστη. Η standard έγχρωμη οθόνη αφής 
παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό 
και πρακτικό, με το άγγιγμα ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων 
περιγραμμάτων. Οι επιπλέον λειτουργίες, όπως οι ακολουθίες καθοδήγησης του χρήστη, κάνουν 
τον χειρισμό της συσκευής ακόμη πιο ασφαλή και εύκολο.

M Touch Pro
Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς 
Performance διαθέτουν μια πλήρη γκάμα προγραμμάτων που καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. 
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δύο κύκλους για θερμική και θερμοχημική απολύμανση που 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Robert Koch, ώστε να καλύπτουν πιο 
αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής. Όλα τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα, για 
παράδειγμα ως προς τις θερμοκρασίες και τα επιλέξιμα έξτρα χαρακτηριστικά.
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Η απαραίτητη ευελιξία.
Η μέγιστη ευφυΐα.

M Touch Pro Plus
Τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus διαθέτουν το σύστημα ελέγχου 
M Touch Pro Plus. Περιλαμβάνουν από το εργοστάσιο μια πλήρη γκάμα τυπικών και εξειδικευμένων 
προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως προσαρμόσιμα. Αυτό το σύστημα ελέγχου παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης εντελώς νέων προγραμμάτων, επιτρέποντας την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της συσκευής στο έπακρο σε όλες τις εφαρμογές.

 Πακέτα προγραμμάτων για συγκεκριμένους κλάδους: 
ξενοδοχεία/εστιατόρια/catering, απολύμανση, εταιρείες 
καθαρισμού, πυρόσβεση, WetCare, υπαίθριες 
δραστηριότητες, ιππασία, σπορ, φόρμες εργασίας, self-
service



16

Είναι απλώς θέμα  
τεχνολογίας

Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα και σύντομους κύκλους με 
μοναδική ενεργειακή απόδοση. Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία της διασύνδεσης χρήστη, την ποικιλία των 
προγραμμάτων ή τον τύπο θέρμανσης, απλώς επιλέξτε το μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
απαιτήσεις σας από τις δύο σειρές προϊόντων, Performance και Performance Plus.
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Στεγνωτήρια PDR 514 PDR 518 PDR 522 PDR 528 PDR 544

Σύστημα ελέγχου M Select
COP/TOP/ROP

M Select
COP/TOP/ROP

M Select
TOP/ROP

M Select
ROP

M Select 
ROP

Φορτίο 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22 20/28 32/44

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400 500 800

Διάρκεια προγράμματος [min] * 33 32 31 32 38

Χρώμα/υλικό πρόσοψης: σκούρο γκρι/ανοξείδωτος χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), * στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά», φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα

Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται σε όλες τις 
τυπικές απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Για τέλεια προσαρμογή στις ανάγκες 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διατίθενται 3 εκδόσεις με σύστημα ελέγχου χρόνου (TOP), 
σύστημα ελέγχου χρόνου με κερματοδέκτη (COP) και σύστημα ελέγχου με αισθητήρα (ROP).

Οι νέες συσκευές Benchmark 
Στεγνωτήρια
Φορτίο 14-44 kg
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Στεγνωτήρια PDR 514 PDR 518 PDR 522 PDR 528 PDR 544

Σύστημα ελέγχου M Select
COP/TOP/ROP

M Select
COP/TOP/ROP

M Select
TOP/ROP

M Select
ROP

M Select 
ROP

Φορτίο 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22 20/28 32/44

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400 500 800

Διάρκεια προγράμματος [min] * 33 32 31 32 38

Χρώμα/υλικό πρόσοψης: σκούρο γκρι/ανοξείδωτος χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), * στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά», φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα

Στεγνωτήρια PDR 914* PDR 918* PDR 922 PDR 928 PDR 944

Σύστημα ελέγχου M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro

Φορτίο 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22 20/28 32/44

Χωρητικότητα κάδου [l] 250 325 400 500 800

Διάρκεια προγράμματος [min] * 33 31 31 32 38

Χρώμα/υλικό πρόσοψης: σκούρο γκρι/ανοξείδωτος χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), * στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά», φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα 

Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance Plus ανταποκρίνονται 
σε οποιαδήποτε πρόκληση στο στέγνωμα του ιματισμού. Όλα τα προγράμματα 
προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ επιτρέπουν την 
ανακύκλωση αέρα AirRecycling Flex και προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα τύπων 
θέρμανσης για μέγιστη αποδοτικότητα.
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Η αξιοπιστία έχει όνομα.
Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark ανταποκρίνονται στα παροιμιώδη πρότυπα ποιότητας της 
Miele. Αυτές οι ανθεκτικές συσκευές έχουν σχεδιαστεί για 20.000 ώρες λειτουργίας και 
ελάχιστη συντήρηση. Ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης της Miele συμβάλλει επίσης στη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος: Ένα μεγάλο ποσοστό των εξαρτημάτων, όπως οι κινητήρες, 
κατασκευάζονται από τη Miele και έτσι προετοιμάζουν ιδανικά τις συσκευές για τις σκληρές 
συνθήκες χρήσης σε ένα laundry.

Αξιόπιστη  
ποιότητα
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Τα πάντα υπό έλεγχο στον χώρο του laundry.
Για ακόμη πιο εύκολη χρήση, τα νέα στεγνωτήρια Benchmark διαθέτουν λαβή πόρτας με 
εντελώς νέo σχεδιασμό και μεγαλύτερη επιφάνεια λαβής. Αντίστοιχα, δόθηκε προσοχή και στη 
θυρίδα service: Τώρα ανοίγει πολύ εύκολα, απλοποιώντας κι άλλο τον καθαρισμό του μεγάλου 
φίλτρου για τα χνούδια. 

Πρακτική  
εργονομία.
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Η απόδοση  
ενισχύει την ασφάλεια

Απόδοση στα όρια, σεβασμός στον ιματισμό.
Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark επιτυγχάνουν χρόνους στεγνώματος που πλησιάζουν τα όρια 
της φυσικής – αλλά και φροντίζουν άψογα τα υφάσματα. Ο κινητήρας DC με μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης εγγυάται ομαλή εκκίνηση και περιστροφή του κάδου, ενώ η νέα φτερωτή του 
ανεμιστήρα εξασφαλίζει ομοιόμορφη πίεση.

Μέσα στον μοναδικό κυψελωτό κάδο της Miele με τα καμπυλωτά πτερύγια SoftLift, ο ιματισμός 
ανασηκώνεται και στη συνέχεια παρασύρεται από το ρεύμα αέρα και πέφτει απαλά πάνω σε 
εκατοντάδες "μαξιλαράκια" αέρα. 
Για να διασφαλιστεί άψογο στέγνωμα, το σύστημα PerfectDry καταγράφει διαρκώς τα επίπεδα 
υπολειπόμενης υγρασίας στο φορτίο, φροντίζοντας να τελειώσει το στέγνωμα όταν το 
αποτέλεσμα είναι τέλειο.

Η αποδοτικότητα  
εξοικονομεί χρήματα
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Βέλτιστη χρήση ενέργειας.
Για την αποδοτική χρήση της θερμικής ενέργειας, τα νέα στεγνωτήρια Benchmark ανακατευθύνουν 
πίσω στον κάδο ένα ποσοστό του αέρα που κυκλοφορεί. Τα μοντέλα της σειράς Performance Plus 
διαθέτουν επίσης το νέο σύστημα AirRecycling Flex, το οποίο επιτυγχάνει μια δυναμική ισορροπία 
μεταξύ του ανακυκλωμένου και του εξαγόμενου αέρα, προσαρμόζοντας έξυπνα τη λειτουργία στις 
συνθήκες του χώρου. Έτσι εξοικονομείται χρόνος όταν η συσκευή είναι ακόμη κρύα, καθώς και 
ενέργεια όταν η συσκευή είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας. 

Για να είναι δυνατή η χρήση της λιγότερο ακριβής πηγής ενέργειας, διατίθενται διάφοροι 
τύποι θέρμανσης, όπως ηλεκτρικό, αέριο και ατμός. Διατίθενται επίσης στεγνωτήρια με 
αντλία θερμότητας μεγάλης ενεργειακής απόδοσης μέχρι την κατηγορία των 400 l, ενώ 
χρησιμοποιούν ένα νέο, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό.

Σύστημα AirRecycling Flex Στέγνωμα με αντλία θερμότητας
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M Touch Pro
Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα στεγνωτήρια ρούχων Benchmark της σειράς 
Performance Plus διαθέτουν μια ισορροπημένη επιλογή προγραμμάτων που καλύπτουν 
τις τυπικές εφαρμογές. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό και πρακτικό, με το άγγιγμα 
ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων περιγραμμάτων. Επιπλέον, τα 
προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες.

Δύο σειρές, δύο φιλοσοφίες διασύνδεσης χρήστη 
Τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance είναι σχεδιασμένα για εξαιρετικά απλό 
χειρισμό χωρίς σφάλματα με έναν περιστροφικό επιλογέα. Ο χειρισμός των μοντέλων της 
σειράς Performance Plus γίνεται με μια οθόνη αφής, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη γκάμα 
προγραμμάτων και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.
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M Select
Με το σύστημα ελέγχου M Select, τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance διαθέτουν όλες τις κύριες 
λειτουργίες για να καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Η επιλογή των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων γίνεται 
γρήγορα και εύκολα με έναν περιστρεφόμενο επιλογέα και με διεθνή σύμβολα. Διατίθενται 3 εκδόσεις συστήματος 
ελέγχου για μια ποικιλία εφαρμογών: COP (σύστημα ελέγχου χρόνου με κερματοδέκτη), TOP (σύστημα ελέγχου 
χρόνου) και ROP (σύστημα ελέγχου με αισθητήρα).

Η μέγιστη απλότητα.
Η απαραίτητη ευελιξία.
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Miele Connector Box

Η διασύνδεση με το νέο Miele Connector Box είναι επίσης standard χαρακτηριστικό. Αυτό το 
εξάρτημα, που είναι συμβατό με τα προηγούμενα μοντέλα, τυποποιεί την υφιστάμενη πληθώρα 
συνδέσεων σύμφωνα με την αρχή Plug & Play: Όλα τα εξωτερικά συστήματα που παρέχουν σήμα 
230 V, όπως συστήματα πληρωμής και δοσομετρητές, μπορούν να συνδεθούν με ευκολία, χωρίς 
καν να ανοίξει το πλαίσιο της συσκευής.

Σύγχρονη 
συνδεσιμότητα



27

Ελευθερία πραγματοποίησης μεμονωμένων αλλαγών.
Το νέο εργαλείο προγραμματισμού της Miele για τις συσκευές Benchmark επιτρέπει την εύκολη 
ρύθμιση των πλυντηρίων ρούχων και των στεγνωτηρίων προκειμένου να καλύπτουν συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. Ανάλογα με τη σειρά προϊόντων, είναι δυνατή επίσης η καταχώρηση ονομάτων σε 
μεμονωμένα προγράμματα, η τροποποίηση των υφιστάμενων κύκλων ή ακόμη και η δημιουργία 
εντελώς νέων προγραμμάτων – από το γραφείο σας και χωρίς διπλές καταχωρήσεις όταν οι αλλαγές 
εφαρμόζονται σε πολλές συσκευές.
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Οι χρεώσεις κλήσεων εξαρτώνται από 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


