Miele

Hotelul
du m neavoastra
poate
beneficia de o
spilitorie
propr1e
Un ghid pentru proprietarii
de hoteluri, manageri fi personalul
care se ocupa de curatenie

Introduce re

Cuprins

Calitate

Cost

Viteza

Spatiu

6 pa$i pentru a beneficia de
o spalatorie performanta

Exemple de
succes

0 spalatorie excelenta == un oaspete fericit
Ce credeti ca va conta eel mai mult pentru oaspetii dumneavoastra atunci cand vine vorba de sejurul
in hotelul dumneavoastra? Ce anume ii va face sa revina �i sa va ofere recenzii pozitive pe
TripAdvisor?
Conform cercetarilor noastre recente in randul proprietarilor de hoteluri, managerilor �i personalului,
eel mai mare impact asupra modului in care se simt oaspetii dumneavoastra ii are de fapt camera de
hotel. Pe langa calitatea somnului, curatenia camerei �i a a�ternuturilor sunt cele mai importante
prioritati.
A$adar, se Tntelege ce rol critic au procesele corecte din spalatorie asupra reputatiei hotelului dumneavoastra. Tn ciuda faptului ca spalarea a$ternuturilor, a
prosoapelor $i a altar lenjerii pentru oaspeti reprezinta o operatiune ce se desfa.$oara Tn spatele scenei, Tn cadrul sondajului nostru, o spalatorie eficienta a fast
asociata mai mult cu satisfactia oaspetilor decat orice alt obiectiv din hotel.

La dumneavoastra procesul de spalare func1ioneaza perfect?
De$i procesele corespunzatoare de spalare a rufelor au o importanta vitala, nu este Tntotdeauna U$Dr sa se obtina rezultatele corecte. Multe hoteluri utilizeaza
un amestec de facilitati de spalare la fata locului $i servicii externalizate, dar atunci cand vine vorba de rufe de calitate, precum a$ternuturile $i prosoapele,
spalarea lor este eel mai adesea externalizata. Totu$i, doar jumatate dintre persoanele care au participat la sondaj au fast satisfacute de curatenia rufelor $i mai
putin de jumatate au fast satisfacute de viteza, calitatea $i costurile acestui proces.
Mutarea acestor procese de spalare Tn cadrul unitatii ar putea avea ca rezultat un control mai bun al procesului, costuri reduse, calitate mai Tnalta $i cre$teri
mai rapide ale cifrei de afaceri. Ati putea obtine U$Dr toate aceste beneficii daca ati dispune de spatiul necesar unei spalatorii Tn cadrul unitatii $i de personalul
care sa se ocupe de ea.
Atunci cand ne consultam cu potentialii clienti $i Ti ajutam sa calculeze beneficiile unei spalatorii proprii Tn cadrul hotelului, de obicei ace$tia sunt placut
surprin$i sa constate cat de putin spatiu este necesar de fapt $i cat de reduse pot fi costurile operationale pe durata de viata, comparativ cu externalizarea.
De aceea am creat acest ghid - pentru a va ajuta sa luati Tn considerare exact ceea ce o noua spalatorie sau o spalatorie proprie mai mare ar putea face pentru
reputatia hotelului dumneavoastra, precum $i pentru rezultatele financiare. Speram sa-1 gasiti util $i sa-1 vedeti ca pe un bun punct de plecare pentru micile
schimbari care ar putea face o mare diferenta.

TOP 10 PRIORITATI ALE OASPETILOR
Curatenia camerei
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Raportul calitate-pret
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Proces facil de rezervare
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Un bun control al temperaturii 1n camera, de ex. a/ c
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Tehnologie moderna, de ex. wifi, Smart TV
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Calitatea serviciilor hoteliere, de ex. piscina, restaurant, bar
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Spajiul bine izolat, de ex. zgomot minim
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TOP 5 FACTORI
in spalatoria hotelului

Calitatea conteaza, dar dumneavoastra o obtineti?
Oaspetii pun patul �i calitatea a�ternuturilor mai presus de orice pe lista lor de dorinte pentru o �edere excelenta.
A�adar, este de la sine inteles ca un proces de spalare de inalta calitate este un obiectiv la care toate hotelurile ar
trebui sa aspire. Procesele de spalare in unitatea dumneavoastra pot fi bune, in prezent, dar puteti spune ca sunt
excelente?

1

Multe dintre hotelurile care au participat la sondajul nostru externalizeaza serviciile de spalare a a$ternuturilor $i prosoapelor utilizate de oaspeti, 1nsa standardele de calitate au fost
considerate adesea o problema. $i deoarece hotelurile ne-au spus ca obtinerea unor standarde 1nalte $i constante 1n activitatea de zi cu zi este prioritatea lor numarul unu, nu poate
sa existe loc pentru erori atunci cand vine vorba despre atat de importantul aspect al spalatoriei.

Calitatea, de acum la indemana dumneavoastra
lar o spalatorie proprie in cadrul unitatii va permite sa va implicati in mentinerea standardelor foarte inalte la care se a!?teapta clientii,
de exemplu:

§

Faptul ca detineti spalatoria
Tnseamna ca puteti asigura calitate

Rufele dumneavoastra raman
Tn unitate, a�adar le puteti gestiona

('�

Pute\i insufla valori legate
de cal1tate personalulm care
se ocupa de spalatorie

B
Puteti reduce alte probleme legate
de calitate, cum ar Ii repregat1rea
lenta a camerei

A!?adar cum obtineti calitate chiar la fata locului? Cercetarea noastra indica aspectele unde v-ati putea confrunta cu provocari.

Tn primul rand, aveti nevoie de echipamente care sa
faca fata sarcinii. Fiabilitatea a fost eel mai important
factor m e n tio n a t d e h o t e l u r i la a l e g e r e a
echipamentelor din unitate, 1nsa totu$i 39% dintre
hoteluri utilizeaza ma$ini de spa.lat de uz casnic $i 35%
utilizeaza uscatoare cu tambur de uz casnic. De
asemenea, 45% din respondenti au declarat ca o alta
problema cu care se confrunta este deteriorarea
articolelor spa.late.
Echipamentele profesionale sunt construite sa reziste
la un numar mult mai mare de cicluri decat cele de uz
casnic, iar ma$inile profesionale de Tnalta calitate vor
avea grija de tesaturile dumneavoastra.

Tn al doilea rand, trebuie sa asigurati un suport solid $i
sa instituiti standarde de 1ntretinere ferme. 52 % dintre
hoteluri au relatat ca un impact asupra spalatoriei din
cadrul unitatii I-a avut faptul ca ma$inile necesitau
reparatii 1n mod regulat. A$adar, este necesar sa fiti
atent la serviciile post-cumparare pe care le ofera
producatorul pe care 1-ati ales.

$i Tn cele din urma trebuie sa va asigurati ca angajatii
dumneavoastra respecta procedurile corecte 9i 9tiu sa
efectueze, ca standard, verificari amanuntite ale calitatii. De
exemplu, 30% dintre hoteluri au relatat ca articolele albe nu
erau folosite corect uneori - uniformele personalului erau
spa.late, de pi Ida, la un loc cu a9ternuturile oaspetilor.

o spalatorie proprie Tn cadrul unitatii poate aduce calitate
Tnalta 9i o experienta Tmbunatatita a oaspetilor, Tnsa
echipamentele potrivite, Tngrijirea lor ulterioara 9i practicile
adoptate sunt deosebit de importante.

Rezultate �e
cura\enie
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Eficienta costurilor: o provocare
Nu exista indoiala ca fiecare ban conteaza atunci cand vine vorba de gestionarea eficienta a unui hotel. Atingerea
obiectivelor legate de venituri �i profit, costurile de administrare �i fluxul de numerar constituie a doua mare
provocare cu care se confrunta hotelurile din sondajul nostru.
lar daca va ocupati $i de spalatorie, veti $ti ca aceasta nu face exceptie; calitatea trebuie pa.strata, dar cu mentinerea, pe cat posibil, a unei eficiente a costurilor. De fapt, circa noua
din zece membri ai personalului hotelier cu care am discutat au spus despre cost ca a fost un criteriu foarte relevantTn alegerea spalatoriei.
Lucru de Tnteles de altfel deoarece, dat fiind volumul mare de lenjerie, multe hoteluri externalizeaza spalarea a$ternuturilor $i prosoapelor oaspetilor. Cu toate acestea, doar o
treime din respondenti au fost multumiti de costuri, astfel ca este important sa va asigurati ca exista un echilibru corectTntre cost $i calitate.

Asadar este externalizarea serviciului de spalatorie cu
adevarat mai ieftina?

Beneficiile spalatoriei proprii,
in ceea ce prive�te costurile

Date fiind toate echipamentele, reparatiile, facturile la utilitati $i personalul suplimentar necesar pentru o
spalatorie Tn cadrul unitatii, hotelurile pot crede cu U$Urinta ca externalizarea este mai ieftina. Totu$i, de
multe ori atunci cand ajutam hotelurile sa prognozeze costul echivalent al aducerii spalatoriei Tn unitate,
acestea descopera potentialele beneficii financiare.
Alegerea echipamentelor este eel mai important factor pentru o spalatorie proprie, eficienta din punct de
vedere al costurilor. La urma urmei, este necesara investirea unui capital substantial, a$adar este
important sa alegeti o marca cunoscuta pentru calitate $i longevitate; ar trebui sa cautati procese stricte
de testare a calitatii $i o durata de viataTndelungata, pentru a va asigura ca investitia este rentabila.

Costurile opera\ionale pe
durata de viata a
echi�amentelor �i serviciilor
asociate var Ii mai mici decal
Tn cazul externalizarii.

Personalul care se ocupa
de relatia externalizarn s-ar
putea ocupa de s�matoria
din cadrul umtatii.

Echipamentele eficiente
din punct de vedere
energetic �ot genera facturi
cu utilita\ile mai mici
decal at1 anticipat.

Ca[acitatile mari de
Tncarcare rot reduce
costul Iota al spalarii
fiecarui articol

Alti factori la fel de importanti din punct de vedere al costurilor care ar trebui luati Tn considerare la
alegerea echipamentelor sunt capacitatile deTncarcare, consumul de energie $i de apa.
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Viteza: paturi pregatite, de fiecare data!
Atunci cand vine vorba de provocarile legate de spalarea rufelor, timpii de pregatire a camerei reprezinta un
aspect unde presiunea se resimte din plin. in sondajul nostru, aceasta a fost cea mai comuna preocupare, iar
pregatirea camerei a fost �i durerea de cap numarul unu a administratorilor. 90% dintre respondenti ne-au spus
ca viteza de spalare a rufelor a influentat alegerea-fie ca este vorba de externalizare sau de spalatoria proprie.
Dar, Tn multe cazuri, realitatea nu este cea pe care $i-o doresc angajatii din industria hoteliera. lnsatisfactia legata de viteza de spalare a rufelor este mai mare decat cea legata de
curatenie $i igiena.Acest aspectTmpiedica eel putin un sfert dintre hoteluri sa reu$easca sa respecte programul de pregatire a camerei.

90%

dintre hoteluri spun ca
viteza de pregatire a camerelor
constituie un factor esential
Tn alegerea furnizarii serviciilor
de spalatorie

Va amintiti de experienta oaspetilor, atat de importanta? Pur $i simplu nu va puteti permite sa lasati programul de spalare a rufelor sa va scape de sub control. Cear$afurile curate
trebuie puse pe fiecare pat la timp, de fiecare data.

Spalatoria proprie inseamna "la timp".

Beneficiile spalatoriei proprii,
in ceea ce privel?te viteza

Mutarea spalatorieiTn cadrul unitatii va poate spori productivitatea, astfelTncat a$ternuturile, prosoapele $i fetele de
perna sa ajunga la locurile lorTnaintea oaspetilor.
Pentru a va asigura ca spalatoria din cadrul unitatii functioneaza perfect, trebuie sa va ganditi la caracteristicile
echipamentelor pe care le utilizati, precum $i la fiabilitatea lor $i la conditiile de service $iTntretinere.
Timpii corecti de spalare $i uscare sunt critici. Este important ca ma$inile dumneavoastra sa ofere o gama larga de
optiuni Tn ceea ce prive$te ciclurile de spalare, pentru ca diferitele articole spalate $i uscate sa poata fi manevrate
cat mai eficient posibil $i la standardele corecte. Totu$i ar trebui sa va asigurati ca echipamentele sunt, de
asemenea, potrivite pentru utilizare de catre personalul relevant. O gama larga de programe poate crea confuzie Tn
randul utilizatorilor, de aici rezultand cicluri gre$ite $i Tntarzieri. Gama Miele Professional ofera personalizari ale
ciclurilor $i scurtaturi pentru a se asigura ca ma$inile sunt utilizate corect, iar astfel de probleme sunt evitate.
Capacitatile deTncarcare reprezinta un alt factor important de luatTn considerare. Ma$inile trebuie sa poata procesa
Tncarcaturi mari, Tnsa aceasta abilitate poate diferi considerabil, data fiind varietatea de produse de pe piata. Un
producator sau furnizor renumit va va putea spune care gama de capacitati de Tncarcare este cea mai eficienta Tn
raport cu marimea $i tipul hotelului dumneavoastra.
Nu uitati sa analizati $i fiabilitatea echipamentelor producatorului ales de dumneavoastra. Mai putine defectiuni vor
Tnsemna mai putine Tntarzieri Tn pregatirea rufelor. $i, nu Tn ultimul rand, asigurati-va ca Tncheiati contractul corect
de service post-vanzare, pentru a mentine la minimum timpii de inactivitate cauzata de reparatii.

��
@ @

Eliminali timpul
necesar transportnrii
rufelor la si de la un
furnizor de servicii
externalizate

(g)
Tmbunatntili fluxul de lucru
Tntre personalul din spalatorie
si personalul care se ocupa
de menaj

Doar 45%

dintre hoteluri sunt
pe deplin satisfacute ae
de viteza curenta a pnpceselor
de spalare a ruf lor

��
Nu maiTncercati sa
concura\i cu alto hoteluri:
crea i o unitate de
spalare a rufelor pe care
sa o gestionati chiar
dumneavoastra

1 din 4

�

Pule!i reduce cantitatea
de asternuturi si prosoape
pe care este necesar sa le
cumparati

hoteluri nu se Tncadreaza
Tn timp cu pregatirea camerelor,
din cauza proceselor lente
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Gasirea spatiului atunci cand acesta este limitat
A�adar, ati rezolvat toate preocuparile legate de costuri, viteza sau calitate pe care le-ati fi putut
avea in legatura cu mutarea spalatoriei in cadrul unitatii. Acum marea intrebare este unde veti
instala mai exact spalatoria �i cat spatiu va ocupa?
Tn realitate, probabil ca majoritatea hotelurilor se confrunta cu aceasta problema. Spatiul este limitatTn majoritatea hotelurilor $i, desigur, cu cat aveti mai
mult spatiu de vanzare pentru oaspeti, cu atat mai mare este profitul obtinut. Tn sondajul nostru, detinatorii de hoteluri $i angajatii ne-au spus ca spatiul
limitat a fast provocarea lor cea mai mare Tn legatura cu spalatoria $i motivul pentru care o treime dintre ei nu T$i procesau rufele Tn cadrul unitatii. Cu toate
acestea, avand Tn vedere faptul ca 89% dintre dumneavoastra doriti sa aveti mai mult control asupra proceselor de spalare, ce-ar fi daca ati crea spatiul
necesar $i apoi ati culege roadele?
Punctul de pornire corect este gasirea $i exploatarea optima a optiunilor de spatiu pentru o spalatorieTn cadrul unitatii. Furnizorii specializati de echipamente
pentru spalatorii va pot ajuta cu o analiza a spatiului $i cu sugestii de configurare, realizand proiecte pentru spalatorii $i prezentandu-va ma$inile cele mai
bune pentru dumneavoastra.
Tn ceea ce prive$te alegerea echipamentelor, orientarea spre o buna capacitate deTncarcareTn raport cu capacitatea hotelului dar si cu spatiul este, evident,
cheia succesului. Atat capacitatile, cat $i duratele ciclurilor influenteaza cantitatea de rufe care poate fi procesataTn spatiul pe care Tl aveti la dispozitie, iar
aici se vede cat de importanta este alegerea ma$inii pe care doriti sa o folositi.
Unii producatori de ma$ini de spa.lat profesionale au dezvoltat modele inovative concepute sa faca fata unorTncarcaturi mari, Tn ciuda amprentei la sol relativ
mici.
Gama Little Giants de la Miele este un bun exempluTn acest sens.

Lipsa spatiului este un factor de limitare important in dezvoltarea spalatoriilor din cadrul unitatii,
insa totufi spatiul necesar poate fi mai mic decat vi imaginati.

Masinile invovatoare va ajuta sa profitati la maximum
de spatiuldisponibil

Spatiul necesar poate fide lm 2

o nisa, un subsol sau o camerade oas�en �rea putin
folosita, toate acestea reprezinta posib1litat1 Tn materie
de spatiu

6 pa$i pentru a beneficia de
o spalatorie performanta

61%

dintre hoteluri
spun ca sunt afectate
de o lipsa a spalatoriilor
externe Tn localitatea lor
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De�i multe hoteluri se confrunta cu provocari similare privind serviciile de spalatorie, cum ar fi
calitatea, costurile, viteza �i spatiul, fiecare hotel este afectatin mod diferit de aceste probleme �i
nu toate sunt la fel de urgente. Toate hotelurile - de la eel mai mare lant hotelier la eel mai mic B&B auinsa un lucruin comun: toate pot obtine beneficii de la o spalatorie interna.
in continuare va prezentam cateva exemple de hoteluri mari �i mici din Romania care au adoptat
deja solutia cu spalatorie proprie �i acum se bucura de beneficiile acesteia.

Grand Hotel Italia, Cluj
Cel mai mare hotel de cinci stele din Cluj a fast inaugurat Tn 2011 $i este parte a grupului ,,Batani Select Hotels". fmbracat Tn atmosfera traditionala a
Transilvaniei, hotelul le ofera clientilor ocazia de a descoperi farmecul vechiului Ora$, fiind amplasat la doar 5 minute de centrul istoric.
Cu o capacitate de 187 de camere $i 12 sali de conferinte, standardele de curatenie ale Grand Hotel Italia au necesitat solutii premium. lar solutia fireasca a
fast aceea de spalatorie proprie, ce ofera atat o predictibilitate financiara, dar $i un mai bun control asupra calitatii $i proceselor de igienizare. Astfel, devenita
deja traditie pentru lantul hotelier, colaborarea cu Miele Professional a continuat $i la Cluj.
Practic, orice piesa de lenjerie sau material care intra Tn contact cu vizitatorii este trecuta printr-una din cele 3 ma$ini de spa.lat Miele de mare capacitate,
uscata perfectTntr-unul dintre cele 2 uscatoare $i, la final, calcata impecabil prin calandrul Miele.
Rezultatele sunt impresionante nu doar la nivelul calitatii, dar $i al economiei de energie, dupa cum confirma DI. Simian Prunean, administratorul ,,Grand
Hotel Italia": ,,lnstalarea de echipamente Miele Professional a venit natural, pentru ca ne doream un partener care sa ne ofere acele rezultate demne de un
hotel de 5 stele. lar Miele ne-a depa$it, Tnca o data, a$teptarile. Rufele sunt impecabil spa.late, clientii se simt respectati $i rasfatati, iar noi suntem fericiti ca
am investitTn echipamente care ne pot sustine afacerea pe termen foarte lung. Nu e U$Or sa mentii standardele ridicate $i sa obtii $i economii, dar tehnologia
din spatele acestor echipamente exact asta face, optimizeaza totul, de la consumul de energie electrica la eel de detergent".
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Hotel Regal, Sinaia

Hotel Escalade, Poiana Bra�ov

Hotel Regal este un elegant Boutique Apart-Hotel din Sinaia. Amplasat la doar cateva minute de
legendarul Castel Pele�, hotelul reprezinta ambientul ideal pentru un weekend de relaxare, dar �i pentru
un eveniment de afaceri.

A�ezatTn inima zonei montane a Romaniei, Hotel Escalade este o unitate hoteliera de patru stele, dedicata
Tntregii familii. Devenita traditie pentru sporturile de iarna, Poiana Bra�ov este o statiune versatila, ce
poate oferi experiente fascinante indiferent de sezon. De aceea, Hotel EscaladeTmbina facilitatile de iarna
cu cele de vara, printr-un complex centru spa �i singura pista de bowling din statiune.

Cu doar 15 apartamente disponibile, dintre care doua de tip duplex, hotelul avea nevoie de o solutie
minimalista pentru spalarea rufelor. Dupa un research 1n piata, concluzia a fost simpla: Gama Little Giants
de la Miele este alegerea ideala. Dimensiunile acestor ma�ini de spa.lat au fa.cut ca spatiul necesar zonei
de spalatorie sa fie redus la minimum, dar fara a se face rabat de la calitate.
Tn acest moment, hotelul ruleaza 50 kilograme de rufe zilnic, Tntr-un timp mult mai scurt �i mai economic
decat prin externalizarea catre o companie specializata. Fluxul de lucru este, astfel, mult Tmbunatatit,
camerele sunt gata mai repede, iar timpul ramas poate fi acordat Tn totalitate oferirii unor experiente cat
mai placute clientilor.

Cele 60 de camere, dintre care 39 construite recent, sunt moderne �i ofera o panorama spectaculoasa a
muntilor Carpati. Calitatea acestor experiente cerea, Tnsa, �i un grad de curatenie pe masura. Managerii
hotelului au decis sa nu externalizeze aceste servicii �i sa investeasca Tn solutiile premium ale Miele
Professional.
Astfel, Tn Hotel Escalade exista acum 3 ma�ini de spa.lat, 2 uscatoare si un calandru, care au modernizat
procesul de spalare �i igienizare a rufelor. Parte din linia medie, ca dimensiuni, echipamentele Miele
Professional au redus atat consumul de energie electrica �i detergent, dar �i pe eel al timpului necesarTn
pregatirea camerelor pentru noi clienti. Viteza nu Tnseamna, Tnsa, �i compromis, astfel ca prosoapele �i
lenjeria de pat raman la fel de moi ca la prima utilizare.
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$ase pa9i pentru a va muta spalatoria Tn cadrul unitatii
Speram ca acest ghid privind spalatoriile din cadrul unitatilor hoteliere va este cu adevarat util �i constituie un bun punct de plecare pentru
stabilirea aspectelor pe care sa le luati in considerare �i a beneficiilor pe care le puteti obtine. in concluzie, va invitam sa parcurgeti ace�ti �ase
pa�i simpli pentru mutarea spalatoriei in cadrul unitatii dvs. Sau, daca doriti mai mult ajutor direct din partea noastra, treceti direct la pagina
urmatoare pentru a ne contacta.
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Comparati
costurile
0 comparatie a costurilor unei
spalatorii in cadrul unitatii fata de
una externalizata este vitala pentru a
putea explica celor care aloca
bugetul de ce aceasta metoda
merita pusa in aplicare. Astfel veti
avea la indemana toate aspectele $i
cifrele. La Miele $i prin partenerii
no$tri oficiali, putem colabora cu
dumneavoastra pentru a va oferi
calcule detaliate ale costurilor pe
baza dimensiunii $i capacitatii
hotelului.

Calculati cerintele
in ma'terie de
echipament

De indata ce ati demonstrat
beneficiile in materie de costuri $i ati
primit unda verde pentru investitie,
trebuie sa va ganditi ce echipamente
sunt potrivite pentru dumneavoastra.
Care sunt caracteristicile $i functiile
necesare indeplinirii cerintelor
dumneavoastra? Producatorii
precum Miele $i partenerii no$tri va
pot consilia pentru a achizitiona
echipamentele potrivite, fie ca va
intereseaza viteza, calitatea, volumul
sau o combinatie a tuturor acestora.

Ganditi-va la
spatiile pe care
le-atf putea folosi

Spatiul este limitat, a$adar ganditi
va la optiunile pe care le aveti. Exista
o camera comuna pe care nu o
utilizati?
0 camera nepopulara? Un dulap sau
un colt de bucatarie care nu este
necesar?
Spalatoriile pot fi instalate foarte
flexibilTn tot felul de spatii.

Stabiliti obiective
de calitate fi
standarde

Daca treceti de la o spalatorie
externalizata la una situata in cadrul
unitatii, va fi necesar sa va ganditi
cum se gestioneaza aceasta $i ce
indicatori de performanta $i
standards de eficienta trebuie
introduse. Aceste decizii sunt
importante, pentru a va asigura ca
procesele se desfa$oara fara
intreruperi, iar rezultatele sunt de
calitate.

Ganditi-va la
selectia s( instruirea
personalului

Aveti vreun plan despre cum veti
gestiona spalatoria, dar aveti nevoie
$i de personal care sa-1 puna in
practica. Aveti deja oameni care i$i
pot asuma acest rol sau va trebui sa
angajati persoane noi?
Ce aptitudini $i ce experienta cautati
pentru a asigura o calitate $i o
eficienta inalta?

Consultati
un
expert

Mai presus de toate, nu este
neaparat necesar sa parcurgeti
singuri acest proces. Producatorii de
incredere precum Miele $i partenerii
no$tri comerciali specializati au o
experienta vasta de care puteti
beneficia. Ei va pot ajuta inca de la
inceput in a stabili daca o spalatorie
in cadrul unitatii este solutia potrivita
pentru dumneavoastra, dar $i la
instalarea $i intretinerea
echipamentului.

Aveti nevoie de mai mult ajutor? Daca mai aveti �i alte intrebari, va raspundem cu placere. Contactati-ne!

