
Mieles tvätt- och diskutrustning för 
Camping, Marinor och Stugbyar



Miele i campingverksamheten
Miele erbjuder ett brett program av högkvalitativa proffsmaski-
ner anpassade att tåla riktigt höga krav i riktigt tuff miljö, med 
lång livslängd och hög driftsäkerhet.
Denna översikt handlar om den utrustning som är extra väl 
anpassad för behoven på en camping, marina eller stugby.
Självfallet finns utförligare information om varje produkt och ett 
komplett sortiment av socklar, pelarmontagesatser, diskmaskin-
spumpar och andra tillbehör.

Tvättmaskiner PW 6055 och PW 6065 kap 5,5 resp 6,5 kg                       
Korta effektiva tvättprogram vid anslutning 
till kallvatten/varmvatten och 3x10A.
Kan styras med startsignal från myntmätare.
Mycket enkel att använd, vilket underlättar för alla gäster.
Kan programmeras så att språkval görs direkt, vilket  
underlättar för utländska besökare.
Viktautomatik som minimerar vatten- och energi- 
kostnader samtidigt som tvättiden kortas ytterligare.

Torktumlare PT 7136
Lika enkel och snabb som tvättmaskinen vilket ger ett snabbt  
flöde genom tvättstugan.
Kan styras med startsignal från myntmätare.
Kan programmeras så att språkval görs direkt, vilket  
underlättar för utländska besökare.
Vid trånga utrymmen är pelarmontage med torktumlaren ovanpå 
tvättmaskinen PW 6055 eller PW 6065 en bra lösning.



Större tvättmaskiner och torktumlare
Finns stugor att hyra behövs större tvätt- och torkkapacitet 
exempelvis för sänglinne, täcken, trasmattor, entrémattor, 
gardiner o.s.v.
För dessa behov kan Miele även erbjuda större proffstvättma-
skiner och torktumlare, med kapacitet 8 - 32 kg.

Mopptvättmaskin MopStar 60
Campingens många offentliga utrymmen kräver professionell 
städning och städutrustning. 
Mieles mopptvättmaskin ger städklara moppar vilket tar bort 
många tidskrävande moment i städningens hantering.
Moppmaskinen sänker städkostnaden och underlättar 
driften av campinganläggningen.

Diskmaskin G 8055 SPEED
Diskprogram från 8 min tack vare extra högt vattenflöde,    
400 l/min. Anslutning till kallvatten/varmvatten och 3x16A.
Färskvattendiskmaskin vilket innebar att den är lika enkel att 
använda och diskar lika rent som en hushållsdiskmaskin.



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 och i Göteborg !
 
           Utställning av Mieles hela sortiment - 
          proffsprodukter och hushållsprodukter
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För service ring 
Miele Service Hotline 
077 077 00 20
så kopplas du till närmaste auktorise-
rade Miele serviceverkstad 
(kostar endast ett lokalsamtal)

Med reservation för ändringar och tryckfel


