
Tid til forandring
Et klar t valg, når det gælder 
analyserene laboratorieglas.
Miele Professional. Immer Besser.

BYT TIL NYT, OG FÅ 5.000 KR.
FOR DIN NUVÆRENDE LABORA-
TORIEOPVASKEMASKINE.  



Tid til forandring  
med System4Lab

Laboratorieopvaskemaskiner fra Miele Professio-
nal sikrer på alle områder en bæredygtig genbe-
handling af laboratorieglas. Konceptet System4Lab 
består af omhyggelig rengøring og desinfektion 
med specielle genbehandlingsprogrammer samt 
skræddersyede proceskemikalier og  intelligent 
software til procesdokumentation. Miele Services 
specialuddannede serviceteknikere sørger for, at I 
kommer godt i gang. Resultatet er en hurtig, grun-
dig og meget økonomisk rengøring af utensilierne i 
et laboratorium.

Nu er det tid til forandring - også for genbehand-
lingen af jeres laboratorieglas. Benyt jer af 
kampagnen, og få gavn af de mange fordele, 
der er ved en ny laboratorieopvaskemaskine fra 
Miele. I får:

	De bedste rengøringsresultater og maksimalt 
skånsomme rengøringsprocesser  

	Nemme og hurtige arbejdsgange på grund af 
de automatiserede rengøringsprocesser 

	Mere effektive processer takket være større 
kapacitet og specielt tilpassede vaskeprogram-
mer            

	Ressourcebesparelser takket være det reduce-
rede forbrug af vand, energi og proceskemika-
lier

	En billig drift



Ved at udskifte din eksisterende laboratorieopvaskemaskine med en ny fra Miele Professional i en af følgende modeller: 
PG 8583, PG 8593 eller PLW 6111 - får du en rabat på 5.000 kr. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre 
kampagner eller rabatter. Kampagneperioden gælder indtil den 31.07.2021. 

Laboratorieopvaskemaskiner SlimLine

SKIFT TIL EN NY 
LABORATORIEOPVASKER 
NU, OG FÅ 5.000 KR. 
FOR DEN EKSISTERENDE 
MASKINE.

Et analyserent resultat 
til en fordelagtig pris
1. FORANDRING - udskift "en gammel mod en ny”:
I bruger allerede en laboratorieopvaskemaskine og vil i  
fremtiden gerne anvende en højeffektiv opvaskemaskine 
fra Miele.

2. OPGRADERING - byt til en Miele SlimLine:
Du er allerede en overbevist bruger af Miele Professionals  
laboratorieopvaskemaskiner og ønsker i fremtiden at 
anvende et produkt med stor genbehandlingskapacitet fra 
SlimLine-serien. 

Få optimale resultater, der samtidig er økonomiske.

PG 8583

PG 8583 PG 8593 PLW 6111
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Immer Besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin 
virksomhedsfilosofi: Immer Besser. To ord, 
som danner grundlag for kontinuerlig innova-
tion samt sikrer en høj kvalitetsstandard og 
bæredygtighed. Et løfte, der giver professio-
nelle brugere sikkerhed for, at de har valgt det 
rigtige produkt. 

Prisvinder
Kompromisløs pålidelighed i produkter og 
ydelser er grunden til, at brugere igen og 
igen vælger Miele som det bedste og mest 
troværdige mærke. Prestigefyldte priser som 
MX Award, iF og reddot Design Award og den 
tyske pris for bæredygtighed understreger 
Mieles position inden for design, kvalitetsma-
nagement og ressourcebeskyttelse. 

Kompetent
Miele Professional har i flere årtier udviklet 
og produceret et stort antal vaskerimaskiner, 
rengøringsmaskiner og produkter til rengøring 
og desinfektion af høj kvalitet. Omhyggeligt 
tilpasset tilbehør, omfattende service og 
hurtig reaktion fra Mieles kundeservice giver 
optimal ydelse og økonomisk drift til enhver 
tid. 


