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med kompromisslös hygien
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Diskmaskiner från Miele – det självklara valet för 
gastronomer och köksproffs

“I vårt kök handlar allt om professionalism,  
och som kökschef måste jag ställa höga krav på allt och 
alla. Det strålande resultatet från Mieles diskmaskiner 
överraskar till och med mig, om och om igen.”
 
Andreas Walter, kökschef 
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

Mieles diskmaskiner är det självklara svaret på de höga rengöringskrav som ställs på den stora 
mängd disk som samlas i restauranger, hotell, ålderdomshem, sjukhus, skolor och förskolor. 
Mieles diskmaskiner PG 8059 U HYGIENE är speciellt anpassad för verksamheter med mycket 
höga krav på diskresultat och hygiensäkerhet och är därmed det självklara valet.

Effektivitet
Ekonomiska och ekologiska aspekter 
hänger tätt ihop i det moderna proffsköket. 
Mieles diskmaskiner kombinerar lönsamhet 
och en effektiv användning av resurser på 
ett förebildligt sätt. Diskmaskinerna med 
färskvattensystem imponerar med en stor 
tallrikskapacitet, korta programtider och låga 
driftkostnader och är därmed den professio-
nella och mest effektiva lösningen för många 
diskrum.

“Immer besser” – i 110 år har Miele hållit 
vad man lovar, vad gäller topprodukter, 
säker användning och miljötänk.
•  Ett familjestyrt företag som går tillbaka fyra 

generationer
•  Produktutveckling under vilken företaget 

konsekvent fokuserar på hög kvalitet, 
innovationer och hållbarhet

•  Tillverkning av diskmaskiner, Made in 
Germany

•  Designpriser för innovativa, funktionella 
produkter med lång livslängd

•  Omfattande systemlösningar från en källa
•  Låga driftkostnader under hela 

användningstiden 
(Total Cost of Ownership)

•  Utmärkt servicekompetens med ett stort 
och omfattande servicenät

Kvalitet
Utmärkt rengöringseffekt och snabbhet – 
dessa attribut måste en diskmaskin ha för 
att förtjäna en plats i ett proffskök. Miele 
håller vad man lovar med den för varumärket 
typiska kombinationen av material av högsta 
kvalitet, perfekt konstruktion, högutvecklad 
teknik och användarorienterade innovationer.

Effekt
Medan proffsen i köket presterar på högsta 
nivå och tar hand om gästerna på bästa sätt, 
så levererar Mieles diskmaskiner skinande 
rena resultat, batch efter batch. Oavsett om 
det handlar om en stor mängd disk, glas, 
bestick eller kokkärl, så ser diskmaskinerna 
till att allt diskgods är redo att användas igen 
efter bara en kort disktid – under hela den 
intensiva arbetsdagen.
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System4Shine
Redo för alla utmaningar – med optimalt anpassade komponenter från samma källa

Diskmaskiner –
pålitlig prestanda som ger perfekta resultat

Tillbehör –
mycket skonsamt mot de material som används, vattenkvalitet och ergonomi

Diskkemi –
glänsande diskresultat och bibehållet värde

Service –
service och rådgivning med Mieles utmärkande toppkvalitet

När du väljer Miele Professional så väljer du en genomtänkt  
teknik, intelligenta innovationer och en utveckling av professionella disksystem som går fyra ge-
nerationer tillbaka. Enligt en marknadsundersökning* skulle 97 % av alla kunder köpa en produkt 
från Miele Professional igen.
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Disksystemet för färskvatten
Som enda tillverkare har Miele Professional även professionella disk-
maskiner med färskvattensystem i sitt stora produktutbud. Mieles unika 
disksystem med färskvatten garanterar en konstant hög vattenkvalitet 
under hela användningstiden genom vattenbyten efter varje diskfas. 
Vattenbytet förhindrar att matrester lagras i maskinen och säkerställer 
att de högsta kraven på en perfekt rengöring uppfylls. En högpresteran-
de cirkulationspump med Qmax. 390 l/min ger för en hög vattencirkula-
tion och ett perfekt resultat. Rengöringen avslutas med en slutsköljning 
med en temperatur som är perfekt anpassad efter diskgodset. Detta 
säkerställer perfekta diskresultat och en mycket hög hygienstandard 
som med råge uppfyller kraven på diskmaskiner för professionellt bruk.

Mycket korta programtider
Är mycket korta programtider och ett strålande resultat det viktigaste 
för dig? Då är diskmaskinerna från Miele Professional det perfekta valet 
för dig: Anslutningar för varmvatten och växelström, intelligent disktek-
nik och en kraftfull cirkulationspump möjliggör de bästa programtiderna 
och optimala diskresultat. Utnyttja de många innovativa funktionerna 
som på kort tid får din disk att glänsa, dag efter dag.

Låga förbrukningsvärden
Spara pengar och diska miljövänligt: Diskmaskiner från Miele Profes-
sional övertygar med mycket låga förbrukningsvärden och är kända 
för sin maximala effektivitet. Redan under produktutvecklingen är det 
högsta prioritet: Optimala diskresultat ska uppnås med användning 
av återvinningsbara material, och inte mer än den absolut nödvändiga 
mängden vatten, energi och rengöringsmedel.

Utmärkande egenskaper hos utrustningen för de professionella  
diskmaskinerna med färskvattensystem
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Perfekt integration i köks- och arbetsbänkar
Diskmaskinen kan enkelt installeras i en skåprad under arbetsbänken 
för att smälta in visuellt i omgivningen. Dessutom kan maskinen vid 
behov anpassas. Nödvändig nischbredd är 60 cm.

Ändringsbara programparametrar
För bästa diskresultat och hygienprestation kan olika programpara-
metrar anpassas exakt efter förutsättningarna och kraven på uppställ-
ningsplatsen, till exempel temperatur, hålltid och vattenmängd.

Högeffektivt filtersystem
Det extremt effektiva filtersystemet i diskmaskinerna från Miele Pro-
fessional har en ovärderlig funktion. Genom att diskvattnet konstant 
filtreras får man optimala diskresultat och dessutom skyddas diskma-
skinen maximalt från skador.

Användarkomfort
Den 3-radiga displayen i mitten av manöverpanelen visar
vilket program som valts och aktuell programstatus. Med den smidiga 
TouchControl-styrningen är det enkelt att ändra viktiga programpara-
metrar. Manöverpanelen är tillverkad av rostfritt stål och dess undersi-
da är anpassad efter den respektive färgen på maskinens hölje.

Överblick över ytterligare produktfördelar
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Perfect GlassCare
Mjukt vatten är visserligen bra för rengöringen, men det är aggressivt 
mot glas. Därför finns funktionen Perfect GlassCare i glasprogrammen 
för diskmaskinerna från Miele Professional. Denna funktion anpassar 
vattenhårdheten exakt så att alla glas diskas noggrant och samtidigt 
skonsamt.

Anslutning för doseringsmodul
För en bekväm och ekonomisk användning av flytande diskmedel och 
spolglans kan man ansluta antingen en eller två moduler för dosering 
av flytande medel (antalet är beroende av maskintypen). Med den 
exakta doseringen får man optimala diskresultat. Dessutom gör den 
automatiska doseringen av flytande medel det enklare att använda 
diskmaskinen.

Patenterad saltbehållare i luckan
Den integrerade saltbehållaren underlättar användarens arbete. Den är 
åtkomlig redan när luckan är halvöppen. Man behöver därför varken 
böja sig ner mot diskutrymmet eller ta ut underkorgen för att fylla på 
salt.

Diskkorgar på två plan
I diskmaskiner från Miele Professional kan man använda plastkorgar 
med måtten 500 × 500 mm på två plan. För att detta ska vara möjligt 
krävs en lavett av rostfritt stål för överkorgen (extra tillbehör). På det 
nedre planet används den som standard medföljande korgen som 
lavett.  Med hjälp av tre spolarmar får man optimala diskresultat på 
båda planen.
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Diskmaskin PG 8055 U PG 8056 U PG 8058 U

Teoretisk kapacitet [tallrikar/korgar/h] 225/15 456/24 456/24

Kortaste programtid [min] 8 5 5

Program 11 13 13

Yttermått utan topplock H/B/D [mm] 820–880/600/580 820–880/600/580 820-880/600/600

Vattenanslutningar KV eller VV upp till 65 °C KV och VV upp till 65 °C KV och VV upp till 65 °C och helt/
delvis avmineraliserat vatten*

Kondensator spraydimma/ånga – – •

Integrerad vattenavhärdare upp till 60 °dH • • •

Elanslutning 3 N AC 400 V, 50 Hz • • •

Total anslutningseffekt [kW] 8,9 8,9 8,9

* helt eller delvis avmineraliserat vatten för slutsköljningsfasen

PG 8055 U och PG 8056 U
 För hotell, restauranger,cateringfirmor caféer, 
föreningslokaler och skolor 
Plus
•   Anslutning för dosering av flytande medel
•  Som tillval användning av plastkorgar på 2 

disknivåer med separat tillgängliga lavetter 
av rostfritt stål.

•  För inbyggnad under bänk alternativt som 
fristående.

PG 8058 U
 För hotell, restauranger, vingårdar och ge-
mensamma matsalar 
Plus
•   Program som är skonsamma mot glas med 

sänkta disktemperaturer
•   Perfect GlassCare: Glans och skonsamt 

mot glasen tack vare optimalt anpassad 
vattenhårdhet

•   Anslutning för helt eller delvis 
avmineraliserat vatten för 
slutsköljningsfasen

•   Individuell korgutrustning med 
standardkorgar eller plastkorgar

•  För inbyggnad under bänk alternativt som 
fristående.

Utrustningsdetaljer är modellberoende
Korgar och insatser som extra tillbehör

Diskmaskiner för professionellt bruk
Disksystem för färskvatten

Riedel Glas rekommenderar diskmaskiner från Miele Professional!
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Diskmaskin PG 8059 U

Teoretisk kapacitet [tallrikar/korgar/h] 456/24

Kortaste programtid [min] 5

Program 13

Yttermått utan topplock H/B/D [mm] 820–880/600/600

Vattenanslutningar KV och VV upp till 65 °C

Kondensator spraydimma/ånga •

Integrerad vattenavhärdare upp till 60 °dH •

Elanslutning 3 N AC 400 V, 50 Hz •

Total anslutningseffekt [kW] 8,9

Max sköljtemperatur [°C] 85

PG 8059 U
 För ålderdomshem, vårdhem, sjukhus och 
förskolor

Plus
•  Slutsköljningstemperatur standard 

med 85 °C 
•   Som tillval användning av plastkorgar på 2 

disknivåer med separat tillgängliga lavetter av 
rostfritt stål.

•  Anslutning för dosering av flytande medel
•  För inbyggnad under bänk alternativt som 

fristående.
•  Programmerbar temperaturhålltid 

på 0-10 min

Utrustningsdetaljer är modellberoende
Korgar och insatser som extra tillbehör

Diskmaskiner för professionellt bruk
Disksystem för färskvatten

Utmärkt diskhygien med hjälp av Mieles färskvattensystem, vilket är 
bekräftat av det tyska wfk-institutet.
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Program PG 8056 U
SPEEDplus

Huvuddisk
[°C]¹

Sköljning
[°C]¹

Programtid*
[min]

Superkort • 55 55 5

Kort • 55 60 8

Universal • 55 60 11

Intensiv • 66 60 18

Glas • 50 50 11

Glas special - - - -

Ölglas • 50 kallt 12

Hygiene • 60 70 25

Hygiene Plus - - - -

Vario TD - - - -

Bestick • 60 55 17

Plast • 50 60 16

Energisparläge • 45 50 23

Regenerering • - - 15

Kallt • - - 3

Tömning • - - 1

Program PG 8059 U
HYGIENE

Huvuddisk
[°C]²

Sköljning
[°C]²

Programtid*
[min]

Superkort • 55 55 5

Kort • 66 85 13

Universal • 66 85 19

Intensiv • 66 85 21

Glas • 50 50 11

Glas special - - - -

Ölglas • 50 kallt 12

Hygiene - - - -

Hygiene Plus • 60 83 22

Vario TD - - - -

Bestick • 60 55 17

Plast • 50 60 16

Energisparläge • 45 50 23

Regenerering • - - 15

Kallt • - - 3

Tömning • - - 1

Program

PG 8058 U
BRILLIANT
med helt eller 
delvis avmineraliserat 
vatten

Huvuddisk
[°C]²

Sköljning
[°C]²

Programtid*
[min]

Superkort • 55 55 5
Kort • 55 60 8
Universal • 55 60 11
Intensiv • 66 60 18
Glas - - - -
Glas special • 45 50 14
Ölglas • 50 kallt 12
Hygiene - - - -
Hygiene Plus • 60 83 22
Vario TD - - - -
Bestick • 60 55 19
Plast • 50 60 16
Energisparläge • 45 50 23
Regenerering • - - 15
Kallt • - - 3
Tömning • - - 1

Program och parametrar* 
Det finns en bra lösning för alla behov

*Anslutning till 3N AC 400 V, 50 Hz, varmvatten 65 °C

¹Hålltid kan ställas in från 30–70 °C i steg om 1 °C och från 0-10 min i steg om 1 min
²Hålltid kan ställas in från 30–85 °C i steg om 1 °C och från 0-10 min i steg om 1 min
förutom programmet Superkort: max 70 °C, max 5 min

Program PG 8055 U  
SPEED

Huvuddisk
[°C]¹

Sköljning
[°C]¹

Programtid
[min]

Superkort - - - -

Kort • 55 60 8

Universal • 55 60 11

Intensiv • 65 60 15

Glas • 50 50 9

Glas special - - - -

Ölglas • 50 kallt 12

Hygiene • 60 70 23

Hygiene Plus - - - -

Vario TD - - - -

Bestick - - - -

Plast • 50 60 15

Energisparläge • 45 50 23

Regenerering • - - 15

Kallt • - - 3

Tömning • - - 1
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Program Användningsområde

Hygiene  Program för höga krav på hygien.
Disktemperatur: 60 °C, Sköljtemperatur: 70 °C, Hålltid: 10 minuter

Glas special
 

 
Specialprogram för diskning av glas Skonsam diskning med disktemperaturer på max 50 °C.
Slutsköljning med helt eller delvis avmineraliserat vatten för strålande resultat utan efterpolering. 
AutoOpen-torkning.

Energisparläge Program för disk med normal smutsighetsgrad med mycket låga förbrukningsvärden,
med något förlängd programtid (23 minuter)

Bestick  Specialprogram för diskning av bestick. Slutsköljning med helt eller delvis avmineraliserat vatten 
utan vattenfläckar för PG 8058 U. AutoOpen-torkning (gäller inte PG 8055 U och PG 8056 U).

Plast Program för disk av plast med reducerat spoltryck och dubbel koncentration spolglans för bra torkresultat. AutoOpen-torkning (gäller inte 
PG 8055 U och PG 8056 U).

Regenerering Regenereringsprogram för manuell start av den integrerade vattenavhärdarens regenerering.
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Diskmaskinerna är en effektiv kombination 
av snabbhet, kapacitet och lönsamhet:
•  Kortaste programtid 5 min
•  Två disknivåer som ger stort  

utrymme för mycket disk
•  Kapacitet upp till 24 korgar/h
•  Upp till 456 tallrikar/h i underkorgen och  

fler porslins- och bestickdelar i överkorgen
•  Möjlighet att diska olika typer av disk 

samtidigt: Porslin, glas, bestick och kokkärl
•  Högsta möjliga lönsamhet med upp till  

40 diskningar per dag
•  Som tillval användning av plastkorgar på 2 

disknivåer med separat tillgängliga lavetter 
av rostfritt stål.

Färskvattensystemet ser till att rengöring-
en håller  
samma höga kvalitet oavsett hur smutsig 
disken är:
•  Diskgodsanpassade program med  

individuella rengöringsparametrar
•  Tre spolarmar fördelar vattnet  

utan att några områden på diskgodset 
missas

•  Utmärkta rengöringsresultat tack vare 
den kraftfulla cirkulationspumpen med 
integrerad uppvärmning

•  Standardutrustning med  
vattenavhärdare

Med särskilda program uppfylls även högt 
ställda hygienkrav pålitligt:
•  Färskvatten för disk- och sköljfasen
•  Hygienprogram med förlängd sköljning
•  Sköljtemperaturer upp till 70 °C
•  Utsidor och användningsytor som är  

lätta att rengöra
•  Klartextdisplay med 3 rader
•  Uppfyller kraven  

i DIN 10512

Diskmaskinerna SPEED och SPEEDplus är de perfekta lösningarna för upp 
till 40 diskningar/dag på hotell, restauranger, bagerier och kaféer, klubbhus 
och skolor.

I fokus: De snabbaste professionella diskmaskinerna 
med färskvattensystem
PG 8055 och PG 8056
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“På vår restaurang ska det gå snabbt och varje 
minut räknas, därför har vi valt modellen “SPEED-
plus”. Inom bara 5 minuter får vi tillbaka alla typer  
av disk – perfekt diskad.”

Andreas Merschjohann  
Ägare, Königs restaurang och hotell
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Vetenskapligt testat
Det tyska wfk-institutet i Krefeld, har bedömt 
att Mieles färskvattensystem  
i den nya modellserien PG 80 har en mycket 
hög rengöringshygien.

wfk-institutet i Krefeld

I fokus: Hygiensäkerhet med höga 
disktemperaturer
PG 8059

Högsta hygien vid diskning är en självklarhet i alla verksamheter inom restau-
rangbranschen och vården. Kraven på en maximal hygiensäkerhet är extra höga 
inom verksamheter som exempelvis förskolor och grundskolor samt avdelningskök 
inom äldrevården. Mieles HYGIENE-modell hjälper till att systematiskt förebygga 
infektioner med hjälp av sina höga disktemperaturer.

Kompromisslös hygien vid diskning
I mindre kök, till exempel i förskolor och 
grundskolor eller i ålderdomshem har man 
ofta diskmaskiner som inte uppfyller kraven 
på en optimal rengöringshygien. Med Mieles 
professionella diskmaskiner med färskvatten-
system uppfyller man även de mest krävande 
hygienföreskrifterna. Hygiene-modellen är 
speciellt utformad för detta ändamål och har 
program med hög slutsköljningstemperatur 
och anpassade hålltider.

Mieles rengöringsparametrar 
för maximal hygiensäkerhet
•  Rent, färskt vatten för disk- och sköljfasen
•  Intensiv filtrering av diskvatten
•  Ångkondensering vid programslut
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“Under de årstider då  
infektionssjukdomar är vanliga  
väljer vi ett diskprogram med höga 
sköljtemperaturer för rengöring av 
disken.”

Xenia Komtev  
Evangeliskt ålderdomshem
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Största flexibilitet
Diskmaskinen Brilliant levereras som stan-
dard utan korgar. Beroende på användnings-
område kan man använda trådgallerkorgar 
med separata insatser för olika glas. Som 
tillval kan man även använda plastkorgar på 
2 disknivåer med separat tillgängliga lavetter 
av rostfritt stål. På detta sätt kombineras en 
stor diskkapacitet med fördelen med en extra 
förvaring av glasen.

Glans utan efterpolering
Modellvarianten BRILLIANT med helt eller delvis avmineraliserat vatten för slutsköljnings-
fasen har specifika program och processparametrar som gör den till en specialist för 
gnistrande glas och glänsande bestick. Vattenhårdheten anpassas optimalt för varje enskilt 
glasprogram, så att glasen rengörs på ett skonsamt sätt (Perfect GlassCare). Med anslut-
ningen av ett vattenavhärdarsystem för den påföljande slutsköljningen får man skinande 
rena resultat som gör att man slipper efterpolera glas och bestick manuellt.

I fokus: Utmärkta rengöringsresultat för  
porslin, glas, bestick och tillbehör
PG 8058

Optimerade rengöringsresultat 
Restauranger, hotell och cateringfirmor ställer 
höga krav på diskresultatet i diskmaskiner. 
Med vattenavhärdningstekniken kan diskre-
sultaten optimeras: Betydligt mindre kalkres-
ter ökar hygiensäkerheten och ger briljanta 
glas och fläckfritt bestick utan efterföljande 
polering. Maskinens kapacitet och livslängd 
ökar och de drift- och servicekostnader som 
uppstår vid kalkbildning blir mycket låga. Den 
effektiva användningen av medel gör också 
att diskmaskinen används miljövänligare och 
mer ekonomiskt. Vattenavhärdning under 
maskinell diskning: Optimal kvalitet och 
säkerhet!

Vattenavhärdningsteknik
För att få bort oönskad smuts och mineraler 
från kranvattnet har modellvarianten BRIL-
LIANT från Miele Professional en anslutning 
för helt eller delvis avmineraliserat vatten. 
Anslutningsslangen ska anslutas till ett delvis 
eller helt avmineraliserat vatten som finns 
tillgängligt på uppställningsplatsen.

Delvis avmineraliserat vatten:
Vid en delvis vattenavmineralisering avlägsnar 
katjonsutbytesharts karbonathårdhet från 
vattnet (kalcium- och magnesiumjoner) och 
byter ut dem mot vätejoner. Icke karbonat-
hårdheter och övriga salter bibehålls.

Helt avmineraliserat vatten:
Med hjälp av katjon- och anjonhårdheter av-
lägsnas alla befintliga salter från vattnet. Den 
totala saltmängden reduceras till närmare noll.
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“I vårt hotell står Mieles diskmaskin för skinande 
rena resultat flera gånger per dag. Vi uppskattar 
framför allt möjligheten att diska porslin, glas och 
bestick samtidigt i varje batch.”

Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof
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Tillbehör från Miele Professional
För optimala diskresultat och ergonomi

Den perfekta kompletteringen till din diskmaskin från Miele Professio-
nal: Med de funktionella tillbehören av högsta Miele-kvalitet får du ännu 
mer effektivitet, ergonomi och skonar använda material på ett bättre 
sätt under alla arbetssteg i diskköket, vilket gör att du i alla användarsi-
tuationer kan utnyttja hela den toppkvalitativa diskmaskinens kapacitet.

Tillbehör för perfekta arbetsförlopp
Med tillbehören från Miele Professional integrerar du arbetsprocesser i 
en felfri och effektiv organisation – även i situationer med ett begränsat 
utrymme.
•  Plastkorgar som kan staplas på varandra för en smidig transport och 

förvaring av stora mängder porslin och glas
•  Öppna ståltrådskorgar överdragna med plastbeläggning möjliggör 

perfekt ren disk och snabb torkning av diskgodset
•  Sockel för en ergonomisk arbetshöjd  

vid användning av fristående diskmaskiner
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Tillbehör

U 881
Underkorg med fast insats för     
54 st kaffefat till PG 805X-serien

E 809
Toppinsats som monteras på        
U 881 för 23 st koppar Ø 90 mm

E 216 (standard)
Standard halvinsats till U 890 i  
PG 8055 Speed 
2 insatser standard 
Upp till 15 st tallrikar Ø 240 mm

O 891 
Överkorg till PG 805X-serien. 
20 st koppar, 2 st fällbara kopp-
hyllor

E 810
Uttagbar standardinsats till O 891 i 
PG 805X-serien. 
33 st kaffefat eller 17 st dessert-
tallrikar

E 812
Uttagbar tillbehörsinsats till O 891 i 
PG 805X-serien för glas

U 890 (standard)
Underkorg i PG 805X-serien, helt 
slät

E 888
Helinsats till U 890, för 18 st tallri-
kar Ø 330 mm

E 816 (standard)
Halvinsats till U 890 
2 insatser standard 
Upp till 38 st tallrikar Ø 250 mm 
eller upp till 19 st Ø 330 mm

E 884
Helinsats till U 890, för 10 st stora 
plåtar/serveringsbrickor

O 885
Överkorgslavett till 50 x 50 cm 
plastbackar. Ersätter befintlig 
överkorg. 
Passar PG 805X-serien.

U 876
Underkorgslavett till 50 x 50 cm 
plastbackar. Ersätter befintlig un-
derkorg. Passar PG 805X-serien.

U 502
50 x 50 cm plastback för 18 st flata 
eller 12 st djupa tallrikar

U 503
50 x 50 cm plastback för löst 
liggande bestick

E 205
Halvinsats som monteras i U 890, 
för 16 st glas Ø 66 mm

U 504
Trådkorg med 9 st fack för plast-
korgar för bestick
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Tillbehör

FM FlowMeter
Kontrollinstrument för indikering 
när det är dags att byta hartsmassa

TE P 2800
Avsaltningspatron.
Fylld med hartsmassa vid leverans.

TE engångsharts
25 liter engångsharts för påfyllning 
av TE P 2800

E 316
Omfyllningsbehållare för enklare 
byte av hartsmassa

UG 30-60-1
Sluten sockel, grafitgrå,  
60 cm bred, höjd 30 cm

UO 30-60-1
Öppen sockel, grafitgrå,  
60 cm bred, höjd 30 cm

UO 52-60-1
Öppen sockel, grafitgrå,  
60 cm bred, höjd 52 cm

UG 52-60-1
Sluten sockel, grafitgrå, med låsbar 
dörr, 60 cm bred, höjd 52 cm

DOS G-80 
Doseringspump DOS G-80, för 
flytande diskmedel till PG 805X-se-
rien.

Stand 1-80 AW
Ombyggnadssats PG 805X-serien 
till fristående utförande. Innehåller 
topplock, bakstycke, nya hållare för 
främre fötter och golvsockel.

U 537
Plastback för för 49 st glas, 
fackstorlek 63 x 63 mm
U 537 med låg toppram,
U 547 med hög toppram

U 536 och U 546
Plastback för glas för 36 st glas, 
fackstorlek 73 x 73 mm
U 536 med låg toppram,
U 546 med hög toppram

U 535 och U 545
Plastback för glas för 25 st glas, 
fackstorlek 90 x 90 mm
U 535 med låg toppram,
U 545 med hög toppram

U 534 och U 544
Plastback för glas för 16 st glas, 
fackstorlek 113 x 113 mm
U 534 med låg toppram,
U 544 med hög toppram

U 520
Plastback för 36 st glas, 
fackstorlek 73 x 73 mm

U 508
50 x 50 plastback med trådinsats
för koppar/muggar med max  
Ø 100 mm, fackstorlek 73 x 73 mm
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ProCare Shine  
från Miele Professional
Optimalt anpassat diskmedel och spolglans

Diskmedlet och spolglansen i serien ProCare Shine har utformats 
speciellt för användning i diskmaskiner från Miele. Med en noggrant 
avvägd sammansättning lägger de grunden till en professionell disk 
som övertygar med sin lönsamhet och fascinerar med sin glans.

Tuff mot smutsen, skonsam mot materialet
•  Perfekt anpassat till disksystemen från Miele Professional
•  Bevisad maskintålighet
•  Toppresultat med sparsam användning av resurser
•  Flytande diskmedel för automatisk dosering
•  Pulverdiskmedel och diskmedelstabletter för manuell dosering

Produkt Egenskaper

ProCare Shine 10 MA •  Milt alkaliskt flytande diskmedel
•  Universellt användbart vid lätt till medelsvår 

nedsmutsning
•  Mycket enkel hantering

ProCare Shine 10 A •  Alkaliskt flytande diskmedel
•  Särskilt stor rengöringskraft för ingrodd smuts med 

stärkelse, protein, te/kaffe
•  Inte lämpligt för aluminium och silver

ProCare Shine 10 GC •  Alkaliskt flytande diskmedel
•  Märkt med EU:s miljömärkning DE/038/036
•  Universellt användbart med god 

rengöringsprestanda vid lätt till medelsvår 
nedsmutsning

•  Särskilt lämpat för diskning av glas
•  Lämplig för alkaliresistent diskgods, även för silver
•  Inte lämpligt för diskning av aluminium

ProCare Shine 11 OB •  Diskmedel i pulverform
•  Särskilt stor rengöringskraft för ingrodd smuts med 

stärkelse, protein, te/kaffe
•  

ProCare Shine 40 •  Flytande spolglans
•  Universellt användbar

ProCare Shine 40 GC •  Flytande spolglans
•  Märkt med EU:s miljömärkning (DE/038/037)
•  Universellt användbar
•  Skumreducerande effekt

ProCare Universal 61 •  Maskinsalt för integrerad vattenavhärdare

Kan  
beställas via 

vår kund-
tjänst

Telefonnummer: 08-562 29 846
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Service från Miele Professional
Hög kapacitet och flerfaldiga utmärkelser

Miele Professional står för högsta kvalitet – även när det gäller service. 
Vårt täckande nät av servicetekniker innebär att teknikerna är på plats 
inom normalt 24 timmar. Det är ingen slump att Mieles service år efter 
år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

  
   

  
  

  
  
  

  
  
  
  

Komplett service - ända från början
• Omfattande rådgivningstjänster, även före köp
• Behovsanalys, utvärdering av ekonomisk användning,

finansieringserbjudanden
• Hjälp vid val och konfiguration av den perfekta maskinen
• Professionell hjälp vid leverans, installation och idrifttagning

Individuella serviceavtal och kontroller
• Regelbundna kontroller och underhåll
• Optimal effektivitet och användningssäkerhet hos maskinen
• Avtalsmodell med innehåll efter behov

Service för professionella krav
• Kvalitetsservice med en kompetent grupp servicetekniker
• Korta körtider och servicepersonal på plats inom normalt 24 timmar 
• 90 % av servicefallen åtgärdas direkt vid det första besöket
• Garanterar: Funktionsviktiga reservdelar i original tillgängliga i upp till

15 år efter produktionsslut
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Tillbehör från Miele – 
lika individuellt som din arbetsvardag

Professionellt tillbehör för perfekta arbetsförlopp
Miele integrerar diskmaskinen i en genomtänkt arbetsstruktur för effek-
tiva diskningar – oavsett storleken på diskköket.
•  Doseringsmodul för automatisk dosering av flytande diskmedel (tillval)
•  Utjämningslister för en perfekt integration av diskmaskinen i befintliga 

köksmöbler
•  Sockel för en ergonomisk arbetshöjd  

vid användning av en fristående diskmaskin

Rätt korg till ditt specifika diskgods
Det är inte bara diskmaskinen som håller högsta klass, även korgarna 
håller vad de lovar med sin material- och utformningskvalitet och sin 
funktionella design. Det stora korgsortimentet möjliggör en enkel hante-
ring av allt från tefat till stora uppläggningsfat, från kokkärl till ömtåliga 
glas och all annan utrustning från diskköket.
•  Plastkorgar som är enkla att stapla på varandra för en smidig 

transport och förvaring av stora mängder porslin och glas
•  Öppna ståltrådskorgar överdragna med plastbeläggning möjliggör 

perfekt ren disk och snabb torkning av diskgodset
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Skinande rent resultat för porslin, bestick, 
glas och tillbehör
Förutom diskmaskinerna med färskvatten-
system innehåller Mieles produktsortiment 
även fler frontmatade diskmaskiner och extra 
prestationsstarka diskmaskiner med korgge-
nomföring och tanksystem.

Frontlastade diskmaskiner
•  Mycket korta disktider 

upp till 60 respektive 90 sek
•  Speciell glasdiskmaskin 

kapacitet upp till 2 940 glas/h
Diskmaskiner med korggenomföring
•  Mycket korta disktider upp till 50 sek, 

rengöringseffekt upp till 72 korgar/h
•  Eco-variant med ekoåtervinningssystem

Fler systemlösningar för rengöring, 
hygien och ett skinande rent resultat



Bidra till att skona miljön:
Denna broschyr är tillverkad av papper som är 100 % klorfritt

Immer besser
Ända sedan 1899 har Miele varit familje    ägt 
och haft mottot “Immer besser”. Två ord som  
lägger grunden för en garanterad kvalitets- 
och produktionsstandard och för innova-
tionskraften hos ett märke som är “Made in 
Germany”. Ord som gör att professionella 
användare kan känna sig säkra på att de har 
valt rätt produkt.

Utmärkelser
Ett konsekvent fokus på att alla  
produkter ska hålla högsta kvalitet och  
tillförlitlighet är anledningen till att användare 
om och om igen väljer Miele till det bästa och 
mest förtroendeingivande märket – även år 
2018. I stora kundundersökningar tar varu-
märket dessutom förstaplatsen i kategorin 
“rättvisa produktvillkor”.

Allt från samma källa
Miele Professional erbjuder professionella 
användare tvättmaskiner, torktumlare, disk-
maskiner, diskdesinfektorer och autoklaver 
med lång livslängd och även tillbehör och 
rådgivningstjänster på högsta nivå.  
Miele service har också flera gånger om 
utnämnts till bästa serviceorganisation och 
om maskinerna skulle behöva service, så är 
teknikerna snabbt på plats.

Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele.se/professional
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