
Mieles tvätt- och diskutrustning för  
Hotell och Restauranger
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VÅRT KRAV

 I M M E R  B E S S E R
   VÄLKOMMEN TILL MIELE

När våra förfäder grundade företaget Miele behövde de stå ut från mängden bland konkurrenter för att lyckas. 
Detta går bara på två sätt: Antingen är man billigare än de andra – eller bättre. Det är i princip omöjligt att vara 
båda samtidigt. Miele valde att vara bättre.

Under de gångna 120 åren har Miele om och om igen bevisat att företaget uppnår detta högt uppsatta mål. 
Det visar otaliga tester och utmärkelser och, framför allt, miljontals nöjda kunder över hela världen.  
Framgångskonceptet är att konstant bibehålla de värden och mål som är utmärkande för det i flera generatio-
ner familjeägda företaget.

Miele står sedan starten år 1899 inte bara för högklassig produktkvalitet och ingenjörskonst. Miele står lika 
mycket för respekt, rättvisa och att visa sina affärspartners, kunder, leverantörer och anställda att de är  
värdefulla.

Den som köper produkter från Miele handlar dessutom miljömedvetet. Detta garanterar konsekvent resursvän-
liga tillverkningsmetoder och produkter som också sätter en standard när det gäller förbrukning av el, vatten, 
disk-/tvättmedel samt även är mycket ekonomiska.*

Vi kommer att fortsätta på samma sätt – det lovar vi som är företagsledande delägare i fjärde generationen.

Med vänliga hälsningar

MARKUS MIELE &
REINHARD ZINKANN
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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 personal 
sköter tvätten, integrerat i den egna verksam-
heten.

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 an-
vända och självfallet hjälper vi till med att 
utbilda personalen för att verksamheten 
skall fungera rationellt.

Finansieras utrustningen och komplet-
teras med ett serviceavtal blir budgete-
ringen lika enkel.
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Mieles tvättmaskiner

Självfallet är vatten- och energiförbrukningen minimerad.
Tack vara kraftfull centrifugering med hög G-faktor, är också 
restfuktigheten minimal, vilket gör tumlingen eller mang-
lingen snabbare och billigare.

Mieles patenterade skontrumma förlänger livslängden för 
textilerna.

Programmerbara tvättmaskiner möjliggör anpassade tvätt-
program för svårtvättade städmateriel och kökskläder, men 
även för extremt lättsmutsad frotté. Programnamn ”i klar-
text” och möjlighet till automatisk dosering av tvättmedel 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
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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.

Professionell strykning

Hör tvätt och strykning till dina dagliga uppgifter, trots att det inte 
är din huvudverksamhet? Nu kan du fortsätta att koncentrera dig 
på dina huvuduppgifter i det dagliga arbetet med en professionell 
lösning från Miele: Ångstryksystemet PIB 100.

Den kompakta kombinationen av strykjärn, ånggenerator och 
strykbräda förenar det bästa av två världar - den är lika praktisk 
som en hushållsprodukt, samtidigt som den är effektiv, snabb och 
långlivad. Detta gör att du på ett optimalt sätt kan ta hand om 
stora högar tvätt i en professionell miljö.

PIB 100 är en fantastisk medhjälpare när kläder måste vara 
strukna och prydliga, samtidigt som tvätten inte får ta för mycket 
tid eller personal i anspråk. Den är därför optimal för användning 
inom hotell- och restaurangbranschen.
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Kompakt tvättutrustning för restauranger

Tuff tvätt i tuff miljö

Kökstvätt är ofta svårtvättad. Exempelvis 
kockkläder och trasor med fettfläckar, dukar 
med rödvinfläckar eller ketchup samt extremt 
smutsiga golvmoppar behöver anpassade 
tvättprogram för att de skall bli rena. Restau-
rangens tuffa miljö med hård belastning på all 
utrustning behöver en professionell tvättutrust-
ning, precis som den övriga köksutrustningen.

Kompakt konstruktion

Restaurangar har ofta dåligt med utrymme, 
framförallt för tvättutrustningen.  
Miele erbjuder en professionell tvättmaskin 
med kapacitet 6-8 kg, som får plats på mindre 
än 0,5 m². 
 
Tumlaren pelarmonteras ovanpå tvättmaski-
nen 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 tvättmedelspum-
par 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 livs-
längden för textiler. Mieles överlägsna kvalitet 
ger maskinen lång livslängd och högsta 
driftsäkerhet.

Rätt utrustning

Miele har ett brett program proffstvättutrust-
ning, exempelvis tvättmaskinen  
PWM 507 Special med kapacitet 7 kg samt 
matchande torktumlare PDR 507 HP Special.
 
För restauranger med större mängder dukar 
har vi även tvättmaskiner och torktumlare med 
högre kapacitet och lämpliga varmmanglar. Vi 
hjälper gärna till och beräknar vilken utrustning 
som passar Er verksamhet. 

Tvättmaskinen PWM 507 Special är utveck-
lade speciellt för restauranger. Den har anpas-
sade program för extremt smutsad tvätt, bl.a. 
för moppar, städdukar, grilltrasor och extra fet 
tvätt. För extra god användarvänlighet ställs 
displayen in så att det endast är 1, 2, 3 eller 4 
stycken valbara tvättprogram. Detta säker-
ställer att rätt program används och ger bara 
enkel hantering, på en arbetsplats där det 
kan vara hög personalomsättning och många 
tim-anställda.
Torktumlare PDR507HP Special är också 
utrustad med samma intuitiva display och är 
dessutom en värmepumpstorktumlare, vilket 
innebär att ingen frånluftskanal behövs samt 
mycket låg värmeavgivning och energiförbruk-
ning.
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Diskutrustning för professionellt bruk

Optimal effekt och snygg design

ProfiLine-diskmaskinerna är också den 
perfekta lösningen för något lägre behov med 
stora krav på prestanda och design.

Stark och anpassningsbara

Tankdiskmaskinen visar sitt rätta jag när stora 
mängder disk behöver diskas på kort tid. 
Miele Professionals nya generation av tank-
diskmaskin har tagits till nästa höga nivå när 
det gäller kraven på effektivitet. Spolarmarna 
säkerställer att alla ytor nås och den nog-
granna kontrollen över diskvattnet garanterar 
konstanta och perfekta resultat. Lastningsspe-
cifika program, varierande pumptryck och en 
skonsam start-mekanik anpassar programmet 
perfekt till specifikt behov.

Tillbehör till olika slags krav

Den nya tenkdiskmaskinen erbjuder tillbehör 
och plastbackar för en grundlig rengöring av 
olika typer av diskgods. Tack vare den precica 
och klara displayen är dessa maskiner lätta att 
hantera utan några misstag - även vid stress-
siga tillfällen. 

All professionell diskutrustning från Miele har 
möjlighet till automatisk dosering av diskme-
del.

En diskmaskin med färskvattensystem - 
många fördelar. 

Klara höga krav på hygieniska resultat med låg 
förbrukning.  

Våra diskmaskiner med färskvattensystem är 
den optimala lösningen för alla som lägger 
extra stor vikt på diskresultat med perfekt 
hygien, effektiva processer och korta pro-
gramtider. Den nya maskingenerationen har 
den innovativa torktekniken Dry+ som gör att 
du slipper torka disken för hand.

Maskinen innehåller dessutom ett stort antal 
individuella, diskgodsspecifika program för 
olika ändamål. Det finns allt från ett kortpro-
gram för lätt smutsad disk, till ett intensiv-
program för starkt smutsad disk och även 
program avsedda för glas. Kontinuerliga 
vattenbyten under diskprocesserna och en 
kraftfull cirkulationspump ger en extra effektiv 
bakteriereducering och därmed alltid hygie-
niska diskresultat. 

Våra diskmaskiner med färskvattensystem 
hjälper även till att minska driftkostnader 
och att skona resurser, eftersom inget vat-
ten måste hållas varmt när maskinen inte 
används. El och vatten förbrukas därmed bara 
när diskmaskinen är i drift.
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ProCare Shine, för bästa diskresultat

Tuff mot smutsen, skonsam mot materialet. Med den nya 
serien ProCare Shine finns det för första gången diskmedel 
och spolglans som är perfekt anpassade till diskmaskiner från 
Miele Professional - för ett förstklassigt resultat vid en effektiv 
resursanvändning. 

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.

Tack vare produkter med lång livslängd och hög driftsäkerhet 
kan Miele erbjuda serviceavtal upp till 15 år.
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