
Professionell tvättutrustning för kommersiella tvätterier 

Miele Professional. Immer Besser. 



Mieles företagsfilosofi
 

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

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar 

Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går miljömedve-

tenhet hand i hand med företagsfilosofin.  

Miele - Immer besser 

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

Vår professionella tvättutrustning uppfyller maskindirektivet 
2006/42/EG.  

Om Miele 



Mieles tvättutrustning ger bästa lösningen för ditt tvätteri 

Tvätteriets behov

Industri- och kemtvättare är extremt beroende av att tvätt-
utrustningen fungerar dagligen, år efter år. Maskiner med 
högsta kvalitet ger inte bara lång livslängd utan säkrar 
också funktionen. 

Maskinerna måste även fungera på bästa sätt  
så att tvätteriet kan vara flexibel och ge sina kunder den 
kvalitet och leveranssäkerhet som de önskar.  
 
Tvätterier tvättar stora mängder tvätt och därför krävs 
modern utrustning för att minimera driftkostnaderna.  
 
Miele kan erbjuda allt detta, även finansiering som för-
enklar ett lönsamt investeringsbeslut och gör det enklare 
att budgetera.

Miele - Eftermarknad 

Miele Professional har inte bara en rikstäckande sälj- 
organisation utan också en stark och heltäckande  
serviceorganisation. I Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-
regionen har vi egen servicepersonal. I övriga landet finns 65 
auktoriserade serviceverkstäder.  
 
En auktoriserad verkstad ger snabb service med tekniker som 
specialutbildats på Mieles produkter.

Förutom akutservice kan vi hjälpa till med serviceavtal och 
installationer.

Mieles produkter är konstruerade för många års säker drift. För 
att säkerställa den långa livslängden och höga driftsäkerheten 
garanterar vi att hålla reservdelar i minst 15 år efter respektive 
maskinmodells produktionsstopp.



Mieles tvättmaskiner 
 
El- eller ånguppvärmda tvättmaskiner med kapacitet  6 till 
32 kg, barriärtvättmaskiner med kapacitet 16 till 32 kg. 

Självfallet är vatten- och energiförbrukningen minimerad.
Tack vare kraftfull centrifugering med hög G-faktor, är 
även restfuktigheten minimal, vilket gör tumlingen eller 
manglingen snabbare och billigare. 

Mieles patenterade skontrumma förlänger livslängden 
för textilerna, gör urlastningen enklare och förhindrar  
att spikar eller BH-byglar fastnar i avloppsventilen.

Programmerbara tvättmaskiner möjliggör anpassade 
tvättprogram för svårtvättade overaller och kökskläder, 
men även för extremt lättsmutsad hotelltvätt.  
 
Programnamn ”i klartext” och möjlighet till automatisk 
dosering av tvättmedel gör det inte bara enkelt att tvätta 
utan säkrar också kvaliteten.  

Mieles torktumlare 

El-, ång- eller hetvattenuppvärmda torktumlare med  
kapacitet från 7 till 40 kg. Även torktumlarna har den  
patenterad skontrumma och finns i programmerbart  
utförande.

Med exakt elektronisk fuktavkänning och reverserande 
skontrumma undviks övertorkning och textilerna blir släta.  

Torktumlarna har låg energiförbrukning och är enkla att 
använda.

Tvätt- och torkutrustning för tvätteriet



Mieles varmmanglar 

El- eller ånguppvärmda varmmanglar med valsbredd  
83–204 cm och valsdiameter 10–36,5 cm. 

Samtliga manglar kombinerar driftsäker konstruktion, optimal 
produktivitet, enkel användning och absolut högsta mangel-
kvalitet. 

En tvättmaskin eller en torktumlare fylls och sköter sig sedan 
själv. En mangel behöver personal under hela manglingen.  
 
Med hänsyn till lönekostnaden är det därför viktigt att välja en 
mangel med rätt kapacitet. 

Vi hjälper er att välja den optimala mangeln för er verksam-
het och minimera totalkostnaden för löner, drift och maskin-
investeringen. 

Tillbehör

För bästa funktion krävs även bra tillbehör. Miele har ett 
brett sortiment av tvättvagnar, arbetsbord, socklar med 
mera. Med hjälp av rätt tillbehören oprimerar du arbetet 
på ditt tvätteri. 

Mangelutrustning för tvätteriet



Tvättutrustning för kemtvätterier

Tvätt av garderobsgods 
 
Mieles WetCare-system möjliggör extremt skonsam  
vattentvätt av känsliga textiler med bästa rengörings- 
resultat.  

Miele WetCare arbetar med en helt annan teknik än  
konventionell kemtvätt och erbjuder därför helt andra  
egenskaper och möjligheter. 
 
 
Maskinerna är utrustade med Mieles patenterade  
skontrumma som tillsammans med noga utformade  
tvätt-/torkprogram och användning av rätt kemikalier  
sänker slitaget på textilierna med 45%. 

 
Vissa plagg och vissa fläckar bör tvättas i konventionell 
kemtvätt medan andra behandlas bäst i Mieles WetCare-
system. Dagens kemtvättanläggning är inte komplett  
utan både WetCare-systemet och konventionella kemtvätt- 
maskiner. De båda systemens olika egenskaper 
kompletterar varandra. 
 
Låga driftskostnader, sänkt perkloranvändning och  
bättre miljöimage är andra fördelar maskinen garanterar.   

Givetvis kan maskinen även användas för att tvätta 
vanligt vattentvättgods.

Maskinmodeller 
Tvättmaskin + Torktumlare

Kapacitet  
Kulörtvätt

Kapacitet 
WetCare

PWM 906         PDR 908 6 kg 3,5 kg

PWM 907         PDR 908 7 kg 4 kg

PWM 908         PDR 908 8 kg 4,5 kg

PW 6080         PT 7186 8 kg 4 kg

PW 811          PT 8257 12 kg 6 kg

PW 814          PT 8337 16 kg 7 kg

PW 818          PT 8507 20 kg 9 kg

PW 6241         PT 8807 24 kg 12 kg

PW 6321         PT 8807 32 kg 16 kg

Mieles olika WetCare-system 
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