
#TheMieleWay
Beleef nieuwe perspectieven! 

Miele Professional. Immer Besser.

De totale oplossing voor uw in-huis wasserij -  
zorg nu voor de hoogste normen, 
beste reinigingsprestaties en veilige hygiëne.

Unieke
Introductie- 
aanbieding

Voordeel oplopend 
tot €2200*

*  De aanbieding is uitsluitend geldig voor de hier genoemde typenummers wasmachines, drogers en mangels die tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 zijn geleverd (factuurdatum). De aanbie-
ding is geldig zolang de voorraad strekt en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Kortingen verwijzen naar de op het moment van de actie geldende adviesverkoopprijzen excl. 
accessoires, opties en diensten. 

Meer informatie: www.miele.nl/professional



Wasmachines, drogers en mangels –
de introductieaanbieding geldt voor deze geselecteerde 
modellen uit ons uitgebreide assortiment

Introductieaanbieding* voor 1 oktober 2021 - 31 maart 2022:

De nieuwe standaard in de wasverzorging 
• Laag water- en elektriciteitsverbruik 
• Breed scala aan programma's 
• Handige, ergonomische bediening 
• Robuuste machinetechniek in spreekwoordelijke Miele-kwaliteit

Neem contact met ons op via: 
Tel.: +31 (0)347 - 378884, E-Mail: professional@miele.nl
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* De aanbieding is uitsluitend geldig voor de hier genoemde typenummers wasmachines, drogers en mangels die tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 zijn geleverd (factuurdatum). De aanbie-
ding is geldig zolang de voorraad strekt en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Kortingen verwijzen naar de op het moment van de actie geldende adviesverkoopprijzen excl. 
accessoires, opties en diensten.
 
Meer informatie: www.miele.nl/professional

Wasmaschine
The New Benchmark 
Machines 
14 en 20 kg

Introductie-voordeel:

Wasmachine 
Profitronic M 
24 en 32 kg

Introductie-voordeel:

Droger
The New Benchmark 
Machines 
14 kg, 18 kg, 22 kg en 
28 kg
Introductie-voordeel:

Droger
Slimline 
10 kg en 15 kg

Introductie-voordeel:

Mangel
PRI 2
1000–1660 mm 

Introductie-voordeel:

PWM 514 € 1500,- PW 6241 € 1150,- PDR 514 € 530,- PT 8203 € 900,- PRI 210 € 450,-

PWM 520 € 2200,- PW 6321 € 1300,- PDR 518 € 600,- PT 8301 € 470,- PRI 214 € 750,-

PDR 522 € 675,-  PT 8303 € 520,- PRI 217 € 1150,-

PDR 528 € 875,-


