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Miele Professional –
naša ponudba.

»Miele Professional« ni samo obljuba kakovosti za prvovrstne izdelke, 
ampak tudi za celovito ponudbo storitev od samega zacetka: analiza 
potreb, ovrednotenje gospodarnosti in individualno nacrtovanje 
prostora nudijo pomembno podlago za odlocitev. Skupaj z odlicnim 
servisom sistemska rešitev Miele Professional obljublja zanesljivo, 
nemoteno delovanje in rezultate, ki na koncu prinesejo korist 
vsakemu uporabniku.

• Lizing strojev za pralnice, profesionalnih pomivalnih strojev, 
pomivalno-dezinfekcijskih strojev, vkljucno z opremo.

• Dobavo, postavitev in prvi zagon izvede Miele Professional.
• Vzdrževanje in servis strojev izvaja servisna služba Miele – hitro 

in zanesljivo.
• Najvišja varnost obratovanja s preventivnimi vzdrževalnimi ukrepi pri 

sklenitvi pogodbe o vzdrževanju (opcija).

• Brezskrbna uporaba strojev z dobo odplacevanja do 5 let.
• Varno nacrtovanje z nespremenljivimi obroki lizinga.
• Optimizacija pomembnih kazalnikov, kot sta kvota lastnega kapitala 

in stopnja zadolženosti.
• Povecanje likvidnosti – v bilanci ni zajeta skupna bremenitev. 
• Lizing je v celoti odbiten materialni strošek.
• Ob izteku pogodbe imate na voljo naslednje tri možnosti: nakup 

predmeta pogodbe, podaljšanje pogodbe ali vracilo lizingodajalcu. 
• Stroji so vedno opremljeni z najnovejšo tehnologijo.

Naša ponudba:

Prednosti za vas:

Pranje, sušenje, likanje – 
profesionalne rešitve za univerzalno 
uporabo
Sistematicna profesionalna nega 
perila je na podrocjih hotelirstva, 
gostinstva, obrtnih delavnic, storitvenih 
in negovalnih dejavnosti del vsakdanje 
rutine. – Da je vse perilo pravocasno 
spet na voljo za uporabo, s celovito 
garancijo dobrega pocutja.

Profesionalno pomivanje – sistemske 
rešitve à la Miele
Profesionalni pomivalni stroji, ki 
upoštevajo narašcajoce zahteve glede 
higiene, gospodarnosti in varovanja 
okolja in v vsakem primeru predstavljajo 
rešitev po meri.

Pomivalno-dezinfekcijski stroji – 
zanesljivi rezultati, ki jih zagotavljajo 
optimirani postopki
Sistematicno pomivanje in dezinfekcija 
instrumentov je pogoj za preprecevanje 
tveganj v ordinacijah in bolnišnicah 
– tako za osebje kot za paciente. 
Fleksibilne rešitve s ponudbo strojev 
pa so na voljo tudi za profesionalno 
in gospodarno pripravo laboratorijske 
steklovine.


