
Echte professionals: 
Speciaal ontwikkeld voor 
uw tandartspraktijk.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.nl/professional

Profiteer nu van actievoordeel!*
  Actieperiode: 26-05-2021 t/m 31-08-2021
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Het zijn de componenten die van de Miele thermodesinfector pas echt een gespecialiseerde 
professional maken, bijvoorbeeld als het gaat om de kwalitatief hoogwaardigeherverwerking van tand-
heelkundige instrumenten. Dankzij jarenlange ervaring weten wij exact wat uw eisen zijn. Echte 
professionals verdienen kwaliteit. Componenten van Miele Professional dragen bij aan hygiënisch en 
optisch perfecte resultaten, zowel voor grote wastrays en cassettes als voor delicate instrumenten.

Herverwerkingscomponenten 
voor de tandartspraktijk

EXPERTISE OP ELK GEBIED: 
SYSTEM4DENT
Wij kennen uw eisen voor een veilige 
instrumentenherverwerking. Het doel is 
een hygiënisch perfecte, maar behoed-
zame herverwerking van uw uitrusting 
met dagelijks reproduceerbare en 
rendabele resultaten. Ons alomvattende 
System4Dent-pakket zorgt ervoor dat u 
dit doel in uw praktijk weet te bereiken. 
Daarvoor hebben wij componenten 
ontwikkeld: speciale rekken, inzetten en 
andere componenten waarmee de gron-
dige reiniging, desinfectie en sterilisatie 
van uw instrumenten plaatsvindt.

360°-OPLOSSINGEN VOOR  
TANDARTSPRAKTIJKEN

Met een decennialange ervaring on-
dersteunt Miele u tijdens een normale 
werkdag in de praktijk. Vergroot de ren-
tabiliteit van uw praktijk door efficiënte 
werkprocessen en zorgt tegelijkertijd 
voor een constant hoog kwaliteitsniveau.  
Levert daarnaast met een betrouwbare 
instrumenten herverwerking een waar-
devolle bijdrage aan de veiligheid van uw 
medewerkers en patiënten. 

INNOVATIEF NIEUW PRODUCT:  
ADAPTER A 865

Voor stevig plaatsen en optimaal behan-
delen van canules van multifunctionele 
en 3F-spuiten. Geschikt voor bovenrek 
A 105/1 en module A 315. Compati-
bel met canules van veel gebruikelijke 
fabrikanten.
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Bij aankoop van een thermodesinfector of een 
sterilisator uit ons assortiment ontvangt u actie-
voordeel ter hoogte van € 500 voor passende 
componenten per actie apparaat.*

Profiteer van de  
componentenbonus!

*De actie geldt voor de sterilisatoren Cube en Cube X (PST 1710, PST 2210, PST 1720, 
PST 2220) en voor de thermodesinfectoren (PG 8581, PG 8591, PWD 8531, PWD 8532) 
aangekocht binnen de actieperiode. Per gekochte thermodesinfector en tafelsterilisator 
bedraagt de bonus 500 euro bruto. De maximale componentenbonus bedraagt 1.000 euro 
bruto bij aankoop van een thermodesinfector en een tafelsterilisator in één order. De aan-
koop dient gedaan te worden bij een in Nederland geautoriseerde dealer van de benoem-
de Miele Professional apparaten. Wilt u gebruik maken van de actie, stuur dan uw factuur 
uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum o.v.v. IBAN nummer naar professional@miele.nl. 
De componentenbonus wordt binnen zes weken op uw bankrekening teruggestort. Deze 
actie is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties van Miele Professional. Actieperiode: 
26-05-2021 t/m 31-08-2021

Rekken en inzetten

Houders, adapters 
en inspuiters

Proceschemicaliën

Waterbehandeling

Procesdocumentatie

Zo haalt u het maximale uit een Miele apparaat. Flexibele rekken en 
speciale inzetten voor sondes, mondspiegels, holle instrumenten, trays 
en overige instrumenten maken een veilige en grondige herverwerking 
mogelijk.

Voor holle instrumenten is een behandeling op maat nodig die u 
dankzij speciale adapters, houders en inspuiters in elke vorm kunt 
uitvoeren.

Voor standaard of voor gevoelige transmissie-instrumenten:  
geschikte reinigings-, neutralisatie- en naspoelmiddelen zijn steeds 
op de materiaal- en programmaspecifieke behandeling afgestemd.

Dankzij het innovatieve waterbehandelingssysteem is er een  
constant hoge waterkwaliteit voor sterilisatoren uit de serie Cube. Het  
vervangen van een demiwaterpatroon is binnen enkele seconden 
zonder extra gereedschap mogelijk. 

Procesdocumentatie voor elke behoefte: de software Segosoft® is 
bedoeld voor de nauwkeurige en comfortabele rapportage van een me-
disch geschikte herverwerking. Dit kan nog comfortabeler door gebruik 
te maken van de app DataDiary: hiermee is de draadloze documentatie 
van de Cube-processen op draagbare eindapparaten mogelijk.

Lees nu meer over de actie-apparaten en over professionele Miele componenten op: www.miele.nl/pro/echteprofs

Thermodesinfectoren

PWD 8532 PG 8581 PG 8591

Tafelsterilisatoren

Cube PST 1710 Cube X PST 1720 Cube X PST 2220Cube PST 2201

TOT MAXIMAAL € 1.000
PROFITEER VAN DE COMPONENTENBONUS!*

* 
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Miele Nederland b.v.  
Miele Professional 
De Limiet 2 
Postbus 166 
Vianen 

Contact en service: 
Telefoon: (0347) 37 88 84 Fax: (0347) 37 84 29 
E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen) 
E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud) 
www.miele.nl/professional
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