Mieles tvättutrustning för Idrottsverksamhet

Om Miele

Mieles företagsfilosofi

Miele - Immer besser

Företaget Miele & Cie. KG startades 1899 av Carl Miele och

Miele sysselsätter idag cirka 19 500 medarbetare och omsätter
cirka 37 miljarder kronor i 42 länder.

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
att aldrig, aldrig tumma på kvaliteten 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.

Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och manglar
produceras även professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer
samt hushållsmaskiner.
Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper
gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar,
layoutförslag och finansieringslösningar.
Miele är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö)
och SA 8000 (etik).

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader
bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går
miljömedvetenhet hand i hand med företagsfilosofin.
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Vår professionella tvättutrustning uppfyller maskindirektivet
2006/42/EG.
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Tvättutrustning för lagidrott

Tvättutrustning som matchar behoven

Skräddasydda lösningar för olika tvättbehov

I ett lag kämpar alla för att uppnå ett gemensamt mål, men skapar
också en ansenlig mängd tvätt.

Miele har ett brett program av professionell tvättutrustning med
maskinkapacitet från 5,5 till 32 kg tvätt.

Effektivaste sättet att klara tvättbehovet är att använda en
professionell tvättutrustning i direkt anslutning till omklädningsrummet.

För mindre verksamheter rekommanderas en kompakt professionell
tvättmaskin och torktumlare som klarar av att tvätta och torka 6,5 kg
kulörtvätt 60º, på 100 minuter.
Maskinerna kan pelarmonteras och då blir utrymmesbehovet mindre
än 0,5 m².

Mieles tvättmaskiner och torktumlare är mycket enkla att använda
och har anpassade program för sportkläder.
Den patenterade skontrumman reducerar slitaget på textilierna
vilket ger längre livslängd åt plaggen.
Den professionella tvättutrustningens extremt höga kvalitet säkrar
funktionen, lång livslängd i en tuff miljö och ger en överlägsen
totalekonomi.
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Maskinerna på bilden bredvid är ett exempel på tvättbehovet hos en
normal svensk fotbolls- eller ishockeyklubb. Här tvättas och torkas
13 kg kulörtvätt 60º, på bara 70 minuter.
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Tvättutrustning för ridsport

Anpassad tvättutrustning

Mieles olika system för ridsport

God hygien är viktigt för hästars välbefinnande
och tvätten av textilier som kommer i kontakt med hästarna är
en viktig del av den totala hygienen.

Tabellen nedan visar maskinernas kapacitet per tvättomgång.

Textilier som innehåller ackumulerad smuts får sämre funktion
och kan leda till skavsår och sadelknutor.
Miele har tvättutrustning med specialanpassade
tvättprogram för vojlockar, hästtäcken i olika material, t ex ylle,
impregnering mot väta med mera.
Maskinernas stora lucköppning gör det enkelt att lasta i och ur
de stora plaggen.
Tvättmaskinen har ett grovt störtavlopp som bidrar till problemfri drift och mycket lång livslängd.
Tvätten kan bli klar på mindre än en timme tack vare snabba
tvättprogram, stark centrifugering och effektiv torktumling!
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Tvättmaskin Torktumlare

Kulörtvätt
(kg)

Antal Vojlockar

Antack täcken Antal täcken
(sommar)
(vinter)

PW 6080

PT 7186

8

7

2

1

PW 811

PT 8253

12

8

2

1

PW 814

PT 8333

16

10

2-3

1-2

PW 818

PT 8503

18

13

3

2

PW 6241

PT 8803

24

16

4-5

2-3

PW 6321

PT 8803

32

22

6

3
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Miele AB
Box 1397
Industrivägen 20
171 27 Solna
professional@miele.se
www.miele.se/professional
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