
Mieles tvättutrustning för  
Hotell och Restauranger



Om Miele

Miele & Cie startades 1899 av
Carl Miele och Reinhard Zinkann 
och är, än idag, ett tyskt familjefö-
retag. Företaget ägs och styrs nu 
av fjärde generationen Miele och 
Zinkann. 

 

Mieles företagsfilosofi är  
”Miele – Immer besser” ( Alltid bättre ) 
och den långsiktiga strategin är att  
aldrig, aldrig tumma på kvalitén eller 
flytta produktionsbasen till lågprislän-
der. Mieles höga kvalitetsanseende 
har starkt bidragit till att företaget 
utvecklats till en stor europeisk tillver-
kare av vitvaror.
Tack vare produkternas långa livs-
längd och låga driftskostnader bidrar 
Miele till att hushålla med naturresur-
serna. För Miele går företagsfilosofi 
och miljömedvetande hand i hand.  
Miele sysselsätter idag cirka 17 000  
medarbetare och omsätter drygt  
28 miljarder kr. Ständig vidareutveck-
ling av kvalitet och teknik har lett till 
att Miele identifieras med högsta 
produktkvalitet och bästa funktion.

Förutom professionella tvättmaskiner,  
torktumlare och manglar  produceras 
och marknadsförs även professio-
nella diskmaskiner, diskdesinfektorer 
och utrustning för industriell rengö-
ring. Vår försäljningsorganisation är 
rikstäckande och kan hjälpa till med 
dimensionering, kostnadsberäk-
ningar, layoutförslag och finansie-
ringslösningar. Eftermarknad bedrivs i 
egen regi i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. I övriga Sverige utförs service 
av cirka 70 auktoriserade services-
tationer.



Varför skall hotellet tvätta sin egen tvätt ?

Sänkt tvätt- och textilkostnader
Ett eget tvätteri, i egna lokaler, med egen  
personal och sänglinne sänker totalkostna-
den. Miele kan hjälpa till med att beräkna hur 
stor besparningen blir.
Kvalité
Bättre kontroll över kvalitet, då egen per-
sonal sköter tvätten, integrerat i den egna 
verksamheten.

Mindre textilier
Med eget behöver tvätten aldrig lämna 
fastigheten och det behövs betydligt färre 
uppsättningar sänglinne och frotté.
Profilering
Eget sänglinne och frotté ger hotellet en bra 
och enkel möjlighet att profilera sig.

Flexibilitet
Bra om ett oväntat tvättbehov skulle 
uppstå, exempelvis många obokade 
gäster eller annan akuttvätt. 
Olika typer av hotelltvätterier
Beroende på ambitionsnivå går det att 
välja att ta hand om frottén, golvmop-
parna, gästtvätten, täcken och kuddar 
eller hela hotellets tvättbehov.
Vi hjälper gärna till att beräkna vad som 
fungerar bäst och blir mest lönsamt för 
Er verksamhet.
Miljö
Inga transporter till och från ett tvätteri 
som ibland ligger långt från hotellet.

Optimerad verksamheten
På ett hotell finns ofta personal med 
ojämn arbetsbelastning. 
I ett eget tvätteri går ”spilltid” att ta till 
vara, dessutom möjliggörs arbetsrota-
tion, exempelvis för städ- eller recep-
tionspersonal.
Enkelhet
Mieles tvättutrustning är enkel att 
använda och självfallet hjälper vi till med 
att utbilda personalen för att verksamhe-
ten skall fungera rationellt.
Finansieras utrustningen och komplet-
teras med ett serviceavtal blir budgete-
ringen lika enkel.



Mieles tvättmaskiner
Självfallet är vatten- och energiförbrukningen minimerad.
Tack vara kraftfull centrifugering med hög G-faktor, är 
också restfuktigheten minimal, vilket gör tumlingen eller 
manglingen snabbare och billigare.
Mieles patenterade skontrumma förlänger livslängden för 
textilerna.
Programmerbara tvättmaskiner möjliggör anpassade 
tvättprogram för svårtvättade städmateriel och kökskläder, 
men även för extremt lättsmutsad frotté. Programnamn ”i 
klartext” och möjlighet till automatisk dosering av tvättme-
del gör det inte bara enkelt att tvätta utan säkrar också 
kvaliteten.  

Mieles torktumlare
Låg energiförbrukning och enkla att använda.
En exakt elektronisk fuktavkänning och reverserande 
skontrumma gör att övertorkning undviks och textilerna 
blir släta. På vandrarhem, stugbyar och vissa hotell kan 
sänglinnet användas direkt efter tumlingen, utan mangling. 
Enkelt och effektivt!

Rätt utrustning för hotelltvätt



Mieles manglar
Upplevelsen av en bordsduk eller sänglinne manglad i en 
mangel från Miele ger Era gäster en äkta kvalitetskänsla.
Manglingen sker snabbt och enkelt.
Mangelns konstruktion gör det möjligt att tumla innan 
manglingen, vilket ytterligare ökar mangelhastigheten 
och minskar arbetstiden, samtidigt som ett mycket bra 
mangelresultat uppnås.

Eftermarkand och trygghet
Tack vare en ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik  
är våra produkter extremt driftsäkra, vilket tryggar 
funktionen och förlänger den ekonomiska livslängden.
Men även den bästa produkten behöver ibland service.  
Miele har en kompetent och rikstäckande service- 
organisation. 
Vi erbjuder även olika nivåer av serviceavtal, som lämpligen 
finansieras samtidigt som maskininköpet.



Kompakt proffsutrustning för restauranger

Tuff tvätt i tuff miljö
Kökstvätt är ofta svårtvättad. Exempelvis 
kockkläder och trasor med fettfläckar, du-
kar med rödvinfläckar eller ketchup samt 
extremt smutsiga golvmoppar behöver 
anpassade tvättprogram för att de skall bli 
rena. Restaurangens tuffa miljö med hård 
belastning på all utrustning behöver en 
professionell tvättutrustning, precis som 
den övriga köksutrustningen.

Kompakt konstruktion
Restaurangar har ofta dåligt med ut-
rymme, framförallt för tvättutrustningen.  
Miele erbjuder en professionell tvättma-
skin med kapacitet 6,5 kg, som får plats 
på mindre än 0,5 m².  
Tumlaren pelarmonteras ovanpå tvättma-
skinen på samma utrymme.

Enkelhet
Mieles proffsmaskiner är extremt enkla 
att använda. Det är viktigt för att spara 
arbetstid, men även för att säkra funktion 
och hygien. 
Möjlighet att ansluta externa tvättme-
delspumpar säkerställer rätt dosering av 
tvättmedel och ger enklare hantering.

Prestanda och kvalitet
Driftkostnaderna är minimerade och hög 
G-faktor/centrifugering ger snabbare och 
billigare torkning.  
Den patenterade skontrumma förlänger 
livslängden för textiler. Mieles överlägsna 
kvalitet ger maskinen lång livslängd och 
högsta driftsäkerhet.

Rätt utrustning
Miele har ett brett program proffstvätt-
utrustning, exempelvis tvättmaskinerna 
PW6055, med kapacitet 5,5 kg, eller 
PW6065, med kapacitet 6,5 kg, samt 
matchande torktumlare PT7135C eller 
PT7136.  
För restauranger med större mängder 
dukar har vi även tvättmaskiner och tork-
tumlare med högre kapacitet och lämpliga 
varmmanglar. Vi hjälper gärna till och 
beräknar vilken utrustning som passar Er 
verksamhet. 

Professionell disk 
Restaurangens diskbehov löses bäst med 
någon av våra tank- eller friskvattensdisk-
maskiner. Till exempel har vi glasdiskma-
skinen PG 8067 som är perfekt till en bar 
eller pub.





Miele AB 
Box 1397, Industrivägen 20  
171 27 Solna
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 209
 
Lisa Sass gata 1 
422 53 Hisings Backa  
 
Telefon: 08-562 29 000  
Telefax: 08-562 29 208  
 
www.miele-professional.se 

  Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg !
 
           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)
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