
Professionell tvättutrustning för arbetskläder

Miele Professional. Immer Besser. 
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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 
miljömedvetenhet hand i hand med företagsfilosofin.  

Miele - Immer besser 

Miele sysselsätter idag cirka 20 100 medarbetare och 
2017/2018 omsatte Miele-koncernen 4,1 miljarder euro. Miele 
finns representerat i nästan 100 länder med egna dotterbolag 
eller importörer. 
 
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 
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1. Lägre kostnader

Ett eget tvätteri, i egna lokaler, med egen personal och egna 
textilier sänker totalkostnaden. Miele kan hjälpa till med att be-
räkna hur stor besparningen blir.

2. Kvalitet

Bättre kontroll över kvalitet, då egen personal sköter tvätten, 
integrerat i den egna verksamheten.

3. Mindre textilier

Med tvätt i egen regi behöver tvätten aldrig lämna fastigheten 
och det behövs betydligt färre uppsättningar arbetskläder.

4. Optimerad verksamhet

Personalen arbetar ofta efter olika scheman.  
I ett eget tvätteri går ”spilltid” att ta till vara, dessutom möjliggörs 
arbetsrotation, exempelvis för städ- eller kontorspersonal.

5. Enkelt

Mieles tvättutrustning är enkel att använda och självfallet hjälper 
vi till med att utbilda personalen för att verksamheten skall fun- 
gera på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi hjälper även till med 
finansierings- och serviceavtal vilket gör det smidigt för dig sam-
tidigt som det underlättar budgeteringen. 

6. Flexibelt

Flexibiliteten som ett eget tvätteri ger gör att man aldrig behöver 
oroa sig för oväntade tvättbehov som kan uppstå.  

7. Miljövänligt och tidsbesparande

Att ha ett eget tvätteri är miljövänligt och tidsbesparande. 
Transporter till och ifrån ett externt tvätteri, som ofta ligger långt 
bort, utgår. Jämfört med ett kommersiellt tvätteri så är en en 
egen tvättanläggning betydligt mer ”småskaligt”, vilket betyder 
att tvättprocessen kan optimeras bättre utifrån det faktiska 
behovet.

7 goda skäl att ha ett tvätteri in-house
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Rätt utrustning för skonsam tvätt av arbetskläder

Professionella tvättmaskiner

När du använder maskiner från Miele Professional kan du vara 
säker på att energi- och vattenförbrukningen är så låg som 
möjligt. Den patenterade skontrumman förhindrar att textilier 
centrifugeras fast, vilket gör det enklare och mera ergonomiskt 
att tömma maskinen. Samtidigt är den skonsam mot plaggen 
som tvättas vilket förlänger plaggens livslängd. Detta leder till att 
kostnaden för arbetskläder minskar eftersom att man inte behö-
ver köpa nya arbetskläder lika ofta.

Tack vare den kraftfulla centrifugeringen med hög G-faktor blir 
restfuktigheten minimal. Ju mindre restfuktighet desto kortare 
torktid, vilket gör torkningen både billig och snabb.   

Mieles överlägsna kvalitet ger maskinen lång livslängd och hög-
sta driftsäkerhet.

Enkelt

Mieles proffsmaskiner är extremt enkla att använda. Tack vare 
programnamn ”i klartext” och snabbvalsknappar kan du dessut-
om vara säker på att tvätten utförs på rätt sätt. 

Det är möjligt att ansluta externa tvättmedelspumpar vilket säker-
ställer rätt dosering av tvättmedel och ger enkel hantering. Vid 
manuell dosering med pulvertvättmedel är tvättmedelsfacket 
alltid ergonomiskt placerad på maskinens front. 
Den stora lucköppningen med 180° öppningsvinkel ger en 
bekväm i- och urlastning av tvätten.

Anpassade tvättprogram för olika  
verksamheter

Tvättmaskinerna är fritt programmerbara tack vare programstyr-
ningen Profitronic M. Profitronic M, möjliggör anpassade tvätt-
program för specifika tvättbehov och extremt hårt smutsad tvätt.

Exempel på tvättbehov där behov av programstyrning 
finns:
• Inom vård och omsorg finns behov av hygieniska tvättpro-

gram som klarar fekaltvätt och uppfyller olika desinfektionsk-
rav, exempelvis SIS, RKI och MRSA.  

• Bagare får ofta mjöl på sina kläder och mjöl innehåller gluten 
som fastnar vid fel tvättprocess.  

• Slaktarens arbetskläder blir blodiga, blod innehåller proteiner 
som koagulerar fast vid fel tvättemperatur. 

• Frisörer och massörer använder kemikalier och oljor som ofta 
är extra svårtvättade. 

• En bilmekanikers oljiga overall kräver hög tvättemperatur för 
att bli ren. Overallen är ofta gjord av en blandning av polyes-
ter och bomull med tvättråd max 60° C men med en maskin 
från Miele Professional som har en nedkylningsfunktion kan 
overallen tvättas i 90° C.

• Varselkläder har känsliga reflexer och kan kräva impregnering 
vilket innebär att specialtvättprogram behövs.
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Enkel och effektiv torkning

De flesta arbetskläder är avsedda för att torktumlas utan annan 
efterbehandling. Torktumling är det snabbaste och mest energis-
nåla och ergonomiska sättet att torka kläder. 

Mieles torktumlare har en exakt elektronisk fuktavkänning, ”Per-
fectDry”,en reverserande trumma och anpassade torkprogram 
vilket gör att övertorkning undviks och textilerna blir torkade på 
bästa sätt. 

Den patenterade skontrumman av blankpolerat rostfritt stål gör 
att tvätten torkas med minimalt slitage. Låg energiförbrukning och 
hög användarvänlighet är en självklarhet. 

Kompakt proffstvättutrustning

Om det är dåligt med utrymme för tvättutrustning så är Mieles 
kompakta proffstvättmaskiner lösningen. Miele erbjuder professi-
onella tvättmaskiner med kapacitet 8 kg, som får plats på mindre 
än 0,5 m2. Om det behövs kan även en matchande tumlare 
pelarmonteras ovanpå tvättmaskinen. 

Dessa mindre proffsmaskiner har samma livslängd och driftsäker-
het som de större industritvättmaskinerna. Likt de större maski-
nerna går dessa att specialanpassa med tvättprogram som är 
lämpliga för just din verksamhet. Det går även att ansluta externa 
doseringspumpar. Tack vare de korta tvätt- och torktider klarar de 
av stora tvättmängder, trots mindre kapacitet per tvätt.

Torktumlarna finns i två utföranden, frånluftstorktumlare och 
extremt energisnåla värmepumpstorktumlare.
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Lathund för dimensionering

Tvättmaskin Torktumlare Kap/tvätt Overaller/tvätt
(bomull)

Badhanddukar/tvätt
(Frotté 70x140 cm)

PWM 906 PDR 908 6 kg ca 7 st 14 st

PWM 907/507 PDR 908/507 7 kg 8 st 17 st

PM 908 PDR 908    8 kg 10 st 20 st

PW 811 PT 8253 12 kg 13 st 27 st

PW 814 PT 8333 16 kg 17 st 35 st

PW 818 PT 8503 20 kg 22 st 46 st

PW 6241 PT 8803 24 kg 30 st 60 st

PW 6321 PT 8803 32 kg 40 st 80 st

Dimensionering av tvättanläggningen beror på en mängd faktorer och förutsättningar och inte enbart på hur mycket tvätt som skall 
tvättas. Miele hjälper gärna till med rådgivning och dimensionering för att uppnå optimal funktion och ekonomi.
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Professionella färskvattendiskmaskiner

I företagets lunch- och fikarum finns ett stort diskbehov. En 
hushållsmaskin är alldeles för långsam och inte konstruerade för 
den frekventa användningen i en offentlig miljö. En professionell 
tankdiskmaskin förutsätter möjlighet till förspolning, diskback-
system och kökspersonal för att fungera riktigt bra.

Miele erbjuder ett brett sortiment av professionella färskvatten-
diskmaskiner med samma funktion och diskresultat som en 
hushållsdiskmaskin men är konstruerade för att användas flera 
gånger om dagen med disktider från 5 min. Diskmedelsdose-
ring kan ske manuellt eller med en extern doseringspump som 
gör användningen extra enkel. 

För restauranger och storkök har Miele även tankdiskmaskiner.

Eftermarknad 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 serviceorganisation. 

Vi erbjuder även olika nivåer av serviceavtal, som lämpligen 
finansieras samtidigt som maskininköpet.

Andra produkter och tjänster



Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna

Telefon 08-562 29 000
info@miele.se
www.miele.se/professional

Miele Service 

077- 077 00 20
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