
Miele Professional. Immer Besser.

Ο ειδικός στην απολύμανση 
ιατρικών εργαλείων για τον 
εξειδικευμένο κλάδο σας.

ΙΣΧΥΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ *
*Διάρκεια προωθητικής ενέργειας: 1/9/2022-28/2/2023.

https://bit.ly/3IFHXdA



ΒΈΛΤΙΣΤΈΣ ΛΎΣΈΙΣ ΓΙΑ 
ΈΞΈΙΔΙΚΈΎΜΈΝΟΎΣ ΚΛΑΔΟΎΣ
Ένα σύστημα με πολλές εφαρμογές. 
Τα πλυντήρια απολύμανσης 
Miele Professional καλύπτουν όλες 
τις απαιτήσεις του κλάδου της 
ιατρικής και της υγιεινής. Το μεγάλο 
εύρος εξαρτημάτων επιτρέπει τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό και 
απολύμανση εξειδικευμένων εργαλείων 
από διάφορους κλάδους με τη 
μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

Επωφεληθείτε από τη μεγάλη 
χωρητικότητα και την ταχύτητα των 
πλυντηρίων απολύμανσής μας. Τα 
σύντομα προγράμματα πλύσης και η 
προηγμένη τεχνολογία στεγνώματος 
συμβάλλουν περαιτέρω στη γρήγορη 
επαναχρησιμοποίηση των εργαλείων.

Ο ειδικός στην απολύμανση 
ιατρικών εργαλείων

ΈΙΔΙΚΑ ΣΧΈΔΙΑΣΜΈΝΟ:   
SYSTEM4MED
Τα πολλά έτη εμπερίας αποτελούν το 
θεμέλιο για την ολιστική προσέγγιση των 
ιατρικών εφαρμογών: πρωτοποριακές 
συσκευές, ειδικά εξαρτήματα, 
συστηματική και ευέλικτη τεκμηρίωση 
των διαδικασιών και γρήγορη 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η 
Miele Professional είναι δίπλα σας στο 
χειρουργείο κάθε στιγμή.

ΣΧΈΔΙΑΣΜΈΝΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
διαφέρουν όσο και οι κλάδοι στους 
οποίους χρησιμοποιούνται. Για να 
επιτευχθούν σωστά αποτελέσματα 
απολύμανσης των εργαλείων, πρέπει 
να αντιμετωπιστούν οι επιμέρους 
προκλήσεις. Χάρη στα ειδικά 
προγράμματα για μεμονωμένους 
τομείς και τα ειδικά σχεδιασμένα 
εξαρτήματα για συγκεκριμένα εργαλεία, 
κατά τον καθαρισμό και απολύμανση 
λαμβάνονται υπόψη τα υλικά και ο 
σχεδιασμός του εξοπλισμού σας. 
Από εύθραυστα, σύνθετα, ελάχιστα 
επεμβατικά εργαλεία έως και 
οφθαλμολογικά εργαλεία με φωτισμό, 
πορώδη φορτία και κοίλα εργαλεία: 
τα πλυντήρια απολύμανσης της 
Miele Professional ανταποκρίνονται σε 
κάθε πρόκληση.
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ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Για τους τομείς της γυναικολογίας, της ωτορινολαρυγγολογίας, 
της οφθαλμολογίας και για οποιονδήποτε άλλο κλάδο 
εξειδίκευσης: Ο καθαρισμός και η απολύμανση των εργαλείων 
στα χειρουργεία γίνεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα υγιεινής 
για την προστασία των ασθενών. Συνεπώς, οι ειδικοί ιατροί 
πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα εργαλεία τους έχουν καθαριστεί 
και απολυμανθεί σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. Οι λύσεις 
της Miele Professional προσφέρουν αξιόπιστη απολύμανση των 
εργαλείων με αναπαράξιμα αποτελέσματα στη ροή εργασιών 
ενός χειρουργείου με τον πιο απλό τρόπο.



Επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά και λάβετε την δική 
σας για την αγορά ενός πλυντηρίου απολύμανσης απο την 
προωθητική μας σειρά. Εξοικονομήστε έως 2.500 € με την 
αγορά του μοντέλου PG 8582.

Η λύση για τον κλάδο 
εξειδίκευσής σας: Τώρα με ιδιαίτερα 
προνομιακούς όρους!*

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

PG 8582

*  Η προωθητική ενέργεια ισχύει για την αγορά του μοντέλου PG 8582. Διάρκεια προωθητικής ενέργειας: 
1/9/2022-28/2/2023 ή έως τέλος αποθεμάτων. https;//bit.ly/3IFHXdA

ΜΕ ΌΦΕΛΌΣ ΕΩΣ 
2.500 €!



MIELE HELLAS GmbH               
www.miele-professional.gr

Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος:
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο.

Immer Besser
Από το 1899 η Miele – μια οικογενειακή 
επιχείρηση – έχει δημιουργήσει τη φιλοσοφία 
που συνοψίζεται σε 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. Πολυπόθητα 
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.Περίβλεπτα 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.
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