
Vi har satt en ny standard 
i den svenska tvättstugan!



Det mesta förändras här i världen. Det har även 
behovet av tvättutrustning i tvättstugan gjort. Det 

beror dels på att hushållens storlek har blivit min-
dre, men också på att det finns ett större behov av 

att kunna tvätta flera tvättar samtidigt.

Tvättutrustningen anpassad efter det 
moderna hushållets behov



I dag består 81 % av Sveriges hushåll av tre personer eller 
färre*. Så många som 37 % bor helt själva. Därför är det naturligt 
att behovet av stora maskiner som sväljer stora mängder tvätt 
inte fi nns idag. Det har vi på Miele tagit fasta på och anpassat 
både tvättmaskiner och torktumlare så att de ska bli så energi-
eff ektiva som möjligt - men ändå klara det moderna hushållets 
behov.

Vi tvättar oftare än tidigare
Vi blir inte bara färre i hushållen, vi tvättar även oftare. Idén 
med att en fastighetstvättmaskin skall vara extra stor lever 
kvar sedan tiden när det fanns en hemmafru som hade 
tvättdag, någon gång i månaden. I dag vill man kunna tvätta 
en gång i veckan - minst. Numera består också tvätten ofta 
av fl era olika material som ska tvättas med olika tvättprogram. 
Därför fi nns inget behov av onödigt stora maskiner i fastig-
hetstvättstugan. Nu vill man istället kunna tvätta många små 
tvättar under tvättpasset. Därför är det viktigt att det fi nns 
kapacitet att tvätta och torka fl era tvättar samtidigt. 

*SCB/FOB 2012

Kulör 40°C Mörk 40°C Fin 40°C Vit 70°C

Två är bättre än en
I en fastighetstvättstuga är det alltid bättre med två mindre tork-
tumlare istället för en stor. Fördelarna är främst:

Vi är färre personer i hushållen

•

•

•

•
•

Ökad fl exibilitet! Användaren kan välja mellan att torka tvätten 
i två tumlare eller i torkskåp och tumlare. Med endast en tumlare 
torkas delar av tvätten ofta i torkskåp eller torkrum, vilket är mera 
energikrävande
Minskad elförbrukning och miljöpåverkan! Tumlare som är 
optimerade efter mängden tvätt är energieff ektiva. Små mängder 
tvätt i en överdimensionerad tumlare ger sämre verkningsgrad 
och högre energiförbrukning
Större andel tvätt kommer att tumlas!  Förfl yttas torkning från 
torkskåp till tumlare sänks energiförbrukningen ytterligare
Optimerat fl öde! Genom att tvätten torkas snabbt och eff ektivt
Ökad trygghet! Vid ett eventuellt driftsstopp fi nns fortfarande en 
torktumlare kvar att använda



Torkskåp TS 2120 WP
Torkskåp utrustat med värmepumpsteknik. Drar 
ca 70 % mindre energi än ett konventionellt tork-
skåp. Kapacitet 6-8 kg. Elektroniskt styrd torkning 
för energibesparing och korta torktider. Isolerade 
väggar och dörrar. Låg ljudnivå 56 dB(A). 
Höjd/bredd/djup 193 x 120 x 62,5 cm.

Varmmangel Miele HM 16-83
Varmmangel med stor kapacitet och hög drift-
säkerhet som ger mycket bra mangelresultat. 
Enkel att använda då hastigheten är variabel 
och det fi nns anpassade varmmangelprogram i 
Mieles torktumlare. Ergonomisk arbetsställning 
eftersom mangeln är anpassad för användning 
sittandes på stol. Valsbredd 830 mm. 
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Tvättmaskin PW 6065 Vario
Tvättmaskin med 6,5 kg kapacitet. 1 400 varvs centrifugering 
ger låg restfuktighet. Patenterad skontrumma förhindrar att 
t ex BH-byglar fastnar i avloppsventilen. Enkel att använ-
da med bl a fyra snabbvalsknappar. Tvättmedelsfacket i 
framkant underlättar för korta och rullstolsburna användare. 
Förberedd för anslutning till extern tvättmedelsdosering, 
bokningssystem och kallt eller kallt+varmt vatten. 

Tumlare PT 7137 WP
Tumlare med värmepumpsteknik. 6.5 kg kapacitet. 
Drar ca 50 % mindre energi än en konventionell 
tumlare. Enkel användning genom fyra snabbvals- 
knappar. Sensitivtorkningssystem med elektronisk 
fuktighetsmätning. Skonsam mot textilierna p g a 
ca 25 % lägre torktemperatur. Patenterad skon-
trumma. Belysning i trumman.

Tvättutrustning för 20-35 lägenheter
Miele Professionals förslag på tvättutrustning för 20-35 lägenheter är användarvänligt, driftsäkert och 
framför allt - mycket energieff ektivt. Med värmepumpsteknik mer än halveras energiförbrukningen på 
tumlarna och torkskåpet i jämförelse med konventionella modeller. 

Tvättbehovet hos ett normalt 4-personers hushåll är ca 13,5 kg per vecka. Samtidigt kan det fi nnas ett 
behov hos t ex fl erbarnsfamiljer att kunna tvätta riktigt stora tvättar. Med vårt förslag på energisnåla 
6,5-kilosmaskiner går det exempelvis att tvätta fyra fulla och två halvfulla maskiner under ett tretimmars-
pass. Det är mer än 32 kg tvätt, vilket är fullt tillräcklig kapacitet även för riktigt stora barnfamiljer.



Miele - kvalitet in i minsta detalj
Mieles produkter är kvalitetsprodukter som tillverkas i egna fabriker. För att säkerställa kvaliteten in i minsta detalj tillver-
kar även Miele alla viktiga komponenter i maskinerna som t ex motorer, elektronik, plastdetaljer och gjutgods. Det ger en 
unik kontroll. Miele utvecklar och tillverkar produkterna enligt kvalitetssäkringsnormen ISO 9001. En investering i Mieles 
produkter är alltid en ekonomisk lösning, de är nämligen alla byggda för att hålla 30.000 cykler - minst! 

Unik skontrumma 
ger skonsam behandling
Mieles tvättmaskiner och torktumlare har alla Mieles patenterade 
skontrumma. Skontrummans lätt välvda, bikakemönstrade form i 
kombination med de små hålen gör att tvätten glider på en vatten-
fi lm. De små hålen gör det också omöjligt för BH-byglar, spikar och 
liknande att komma igenom, vilket annars kan skada elementet 
eller fastna i avloppet med kostsamma driftstopp som följd. Den 
skonsamma behandlingen ger bättre tvättresultat och minskar    
slitaget.



• Planering

• Ritning

• Payoff-kalkyl

• Installation

• Finansiering

• Serviceavtal

• Automatisk tvättmedelsdosering

• Elektroniskt bokningssystem

För att hitta bästa lösningen hjälper vi dig 
kostnadsfritt med:



Miele Gallery är ett showroom där du 
kan upptäcka Mieles värld, helt i din 
egen takt. Här fi nner du ett represen-
tativt urval av vår tvättstugeutrustning 
men även proff sdiskmaskiner och 
hushållsmaskiner. Du kan skapa dig  
en känsla för såväl detaljer som helhet, 
få inspiration och svar på dina frågor 
av någon av våra kunniga rådgivare. 
Miele Gallery ligger på Industrivägen 20 
i Solna.

Se alla Miele Professionals produkter 
på Miele Gallery

Stockholm

Mathias Ek, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 472
Sms 070-220 37 60
mathias.ek@miele.se

Sydöstra Sverige, Östra 
Småland, Östergötland, 
Södermanland, Gotland

Dan Modig, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 477
Sms 070 - 574 68 93
dan.modig@miele.se

Halland, Västra Småland, 
Sjuhärad

Ulrik Gustafsson, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 484
Sms 070-790 91 53
ulrik.gustafsson@miele.se

Värmland, Dalarna, 
Skaraborg, Närke, 
Dalsland, Bohuslän

Håkan Fredricson, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 478
Sms 070-574 68 95
hakan.fredricson@miele.se

Göteborg, Fyrstad

Jozef Eres, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 483
Sms 070-588 60 10
jozef.eres@miele.se

Vi ger dig information om Mieles produkter

MIELE AB
Huvudkontor Solna
Box 1397, Industriv 20 
171 27 Solna
Tel 08 - 562 29 000 vx   
Fax 08 - 562 29 209
info@miele-professional.se

Norrland

Anders Hemmyr, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 479
Sms 070-260 42 23
anders.hemmyr@miele.se

Mer information på

Stockholm, Västmanland, 
Uppland, Hälsingland, 
Gästrikland

Henrik Gustavsson, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 473
Sms 070-943 63 99
henrik.gustavsson@miele.se

Skåne, Blekinge

Kristoff er Englund, Distriktschef
Direkt/mobil 08-562 29 486
Sms 070-268 69 31
kristoff er.englund@miele.se


