
Mieles utrustning för vård och omsorg
Diskmaskiner, Diskdesinfektorer,  
Tvättmaskiner och Torktumlare



Om Miele

Mieles företagsfilosofi
 
Företaget Miele & Cie startades 1899 av Carl Miele  
och Reinhard Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är,  
än idag, ett tyskt familjeföretag. 
Företaget ägs och styrs nu av fjärde generationen  
Miele och Zinkann.

”Miele – Immer besser” ( Alltid bättre ) och den långsiktiga strategin 
är att aldrig, aldrig tumma på kvalitén eller flytta produktionsbasen till 
lågprisländer är företagets filosofi.  
 
Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till  
att Miele identifieras med högsta produktkvalitet och 
bästa funktion.

Tack vare produkternas långa livslängd och låga drifts- 
kostnader bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna.
För Miele går företagsfilosofi och miljömedvetande hand i hand.  

Miele - Immer besser 

Miele sysselsätter idag cirka 17 000 medarbetare och 
omsätter drygt 28 miljarder kr.  
 
Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och  
manglar  produceras och marknadsförs även  
professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer samt 
utrustning för industriell rengöring. 

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande  
och hjälper gärna till med dimensioneringsförslag, 
kostnadsberäkningar, layoutförslag och finansierings- 
lösningar. 
 
Miele är certifierade enligt ISO 9001(kvalitet) ISO 14001 
(miljö) och SA 8000 (etik) och givitvis medlem i  
svenska tvätteriförbundet 
 



Rätt utrustning 
 
Diskmaskiner som används inom vården bör vara snabba och 
skall kunna utföra slutsköljningen på >80°, enligt Kommunförbun-
dets rekommendationer.
Kraven på diskdesinfektorer är givetvis ännu högre. 

Denna broschyr handlar om Mielemaskiner och  
lösningar som uppfyller de mycket tuffa kraven 
inom vård och omsorg.

Driftsäkerhet 
 
Inom vård och omsorg så finns det ofta bemanning dygnet runt, 
vilket betyder att maskinutrustningen används 24 timmar per 
dygn. Förutom att det hårda slitaget ställer extra höga krav på 
utrustningens kvalitet och driftsäkerhet så är det också viktigt 
med låg energi- och vattenförbrukning. 
Vården är en arbetsplats och då måste Arbetsmiljöverkets krav 
uppfyllas, vad det gäller ergonomi m.m. 
Maskinerna bör också vara enkla att använda för  
vikarier och ny personal.
Speciellt inom äldreomsorgen är tvätten ofta hårt 
smutsad av fekalier. Självfallet måste det bli rent, och dessutom 
måste gällande hygienkrav uppfyllas, vilket kräver anpassade 
tvättprogram

Rätt maskin underlättar arbetet och sparar tid



 Tvättmaskiner

Torktumlare Tillbehör

Tvättmaskin PW 6055/ PW 6065 Vario 
Förutom vanliga tvättprogram, finns även 
bl.a. fekal-tvättprogram för hårt smutsad 
tvätt, som uppfyller Hälso- och Sjukvårds-
standardiseringens krav. Ett unikt MRSA-
tvättprogram ger desinfektion redan vid 
40°C. Maskinerna kan programmeras om 
för anslutning till kall- och varmvatten, vilket 
kortar tvättiderna ytterligare. Föreberedd för 
anslutning av extern tvättmedelsdosering
Skontrumma med kapacitet 5,5 respektive  
6,5 kg, Centrifugering 1400 v/min, 526 G. 
 

Tvättmaskin PW 6137
En ”grovtvätt” inom äldreomsorgen an-
vänds för tvätt av antiliggsårsmadrasser. 
Dessa specialmadrasserna är känsliga 
och behöver tvättas i en tillräckligt stor 
maskin, med anpassade tvättprogram för 
att de skall bli rena, utan att förstöras.
Ordentlig centrifugering ger snabb och 
skonsam torkning för madrassen. 
Föreberedd för anslutning av extern 
tvättmedelsdosering.
Skontrumma med kapacitet 13 kg
Centrifugering 1100 v/min, 400G

Tvättmaskin MopStar 60 
När institutionens egen personal sköter 
städningen, så innebär det ofta att lud-
diga och grusiga moppar tvättas i samma 
tvättmaskiner som övrig tvätt, vilket inte 
är hygieniskt. MopStar 60 ger, förutom 
rena moppar, en möjlighet att preparera 
städklara moppar vilket ger mera kost-
nadseffektivt och ergonomisk städning. 
Föreberedd för anslutning av extern 
tvättmedelsdosering.
Skontrumma med kapacitet ca 40 mop-
par. Ställbar centrifugering på max 1400 
v/min, 526G

Torktumlare PT 7136/PT 7135C Vario 
Torktumlare anpassade för tvättmaskin     
PW 6055 och PW 6065.
Programstyrning ProfitronicL-Plus, med 
tidsstyrda och automatiska torkprogram, ger 
snabb och energisnål torkning.
Tumling spar arbetstid och är mera ergono-
miskt än hängtorkning, där plaggen måste 
hängas var för sig.
Skontrumma med kapacitet 6,5 kg.
Frånluft respektive kondenstorktumlare.

Torktumlare PT 8337 Frånluft
Torktumlare med ProfitronicM med tids-
styrda och automatiska torkprogram som 
ger snabb och energisnål torkning.
PT 8337 är idealisk för madrasstvätt.
Antiliggsårsmadrasserna torkas på rätt sätt 
d.v.s. i en tillräckligt stor trumma och med 
special anpassat ”madrasstork-program, 
utan att övertorkas. 
Skontrumma med kapacitet 13 kg
Frånlufttorktumlare.

Tvättmaskiner och torktumlare placeras på 
socklar för bästa ergonomi.
Rätt tillbehör för att underlätta sortering av 
tvätt och efterbehandling är viktigt.
Helst bör sortering av smutstvätt och vik-
ning av ren tvätt ske på skilda bord och 
olika tvättvagnar bör användas för ren och 
smutsig tvätt.
  
 



Diskmaskiner

Desinfektorer Tillbehör

Proffsdiskmaskin PG8080
Diskmaskin med hygieniskt färskvat-
tensystem och slutsköljning. Snabb, 
driftsäker och lika enkel att använda som 
en vanlig standarddiskmaskin. 
Kortaste diskprogram, ca 23 min och 
kapacitet ca13 standardkuvert.

Proffsdiskmaskin PG 8059 
Diskmaskin med hygieniskt färskvat-
tensystem och slutsköljning i 85°C vilket 
rekommenderas av kommunförbundet för 
diskning i offentliga miljöer, exempelvis 
avdelningskök.
Kortaste diskprogram, 5 min, ger en 
kapacitet 456 tallrikar per timme.

Diskdesinfektor  G 7862
Diskdesinfektor för de flesta typer av 
gods som finns inom vården, exempelvis 
rondskålar, handfat, omläggningsfat, saxar, 
pincetter peanger m.m.
Desinfektionstemperatur 93°C.
På 40-60 min blir godset höggradigt rent.
Tillbehör: Vagnar och insatser för alla typer 
av diskgods.

Spoldesinfektor Piccolo 500 D3P 
Spoldesinfektor för vården 
För 3 flaskor, bäcken eller 10 l hink. 
 

Samtliga Miele diskmaskiner och diskdes-
infektorer kan placeras under bänk, men 
också på sockel, för bästa arbetshöjd.
Doseringspump DOS G-60/1, för automa-
tisk dosering av flytande diskmedel, ger 
enklare hantering och säkrar rätt dosering.
Miele erbjuder även ett komplett sortiment 
av anpassade korgar och insatser. 

Proffdiskmaskin G 8066
Diskmaskin med inbyggd tank och slutskölj-
ning i 85°C. Utrustad med unikt sil- och 
filtersystem.
Används med lösa backar, för respektive 
diskgods, och brukar förutsätta avspolning 
innan diskning. Passar bäst vid mycket frek-
vent diskning av riktigt stora mängder disk.
Kortaste diskprogram, ca 90 sek, ger en 
kapacitet 720 tallrikar per timme.



Tvättstuga för avdelning med 8 boende (min12 m²) 

Tvättstuga för avdelning med 15 boende (min 20 m²) 

 1 st tvättmaskin PW 6065 Vario, med fekaltvätt-program, 1 st torktumlare PT 7136,  
 1 st torkskåp ETS 1700 E,1  handtvättbaljs 1 bord , 1 strykbräde väggfast.

1 st tvättmaskin PW 6065 Vario och 1 st PW 6055 Vario, båda med fekaltvätt-program, 2 st torktumlare 
PT 7136, 1 st torkskåp ETS 1700 E, 1 st varmmangel HM 16-83 och tillbehör.
Två tumlare ger kapacitet att torktumla allt vilket spar arbetstid och är mera ergonomiskt.



Grovtvättstuga för antidecubitustvätt (min12 m²)

Centraltvättstuga för avdelning med 75 boende (min 30m²) 

1 st tvättmaskin PW 6137 och 1 st torktumlare PT 8337 och tillbehör.  
Antiliggsårsmadrasserna tvättas enkelt på rätt sätt vilket ger längre livslängd och perfekt hygien.

2 st tvättmaskiner PW 6137, 2 st tvättmaskin PW 6065 Vario, 2 st torktumlare PT 8337, 1 st torkskåp TS 2120 FL , 
1 st varmmangel HM 5316  och tillbehör. såsom tvättvagn, strykbord, tvättvagn mm. 
Med större maskiner och personal avdelad för tvätten blir hanteringen effektivare och personalen på avdelningarna kan ägna 
mer tid för omsorgen.



Miele AB 
Box 1397, Industrivägen 20  
171 27 Solna
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 209
   
www.miele-professional.se 

  Välkommen till Miele Gallery i Solna!
 

Utställning av Mieles hela sortiment -
proffsprodukter och hushållsprodukter

För service ring 
Miele Service Hotline 
077 077 00 20
så kopplas du till närmaste auktoriserade Miele serviceverkstad 
(kostar endast ett lokalsamtal)

2014-08-29

Med reservation för ändringar


