
Tillsammans kan vi forma 
en bättre framtida miljö



Visa omtanke om miljön – agera!
Alla kan dra sitt strå till stacken. Även du. När du till exempel investerar i Mieles 

professionella tvättutrustning så sänks kostnaderna och förbrukningen av 

vatten och el samtidigt som den totala miljöpåverkan minskar.
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Mieles maskiner har tillverkats ända sedan 1899 då de tyska familjerna 

Miele och Zinkann förverkligade sin ambition och dröm om att göra de   

absolut bästa produkterna i världen. 
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Alla vill väl ha en bra och sund miljö att leva i. Om alla företag agerade  

som Miele så vore problemen mindre idag. Miele har en grundläggande 

produktfilosofi där vi har inriktat oss på högkvalitativa produkter med den 

Vill du ha en bra miljö att leva i?
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modernaste teknologin och lång livslängd. Det ger god ekonomi för  

såväl användaren som ägaren. Råvaruuttagen minimeras och det medför en 

positiv miljöeffekt. 
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Vill du också ha den mest 
energisnåla tvättstugan?
Miele har genom kreativa innovationer skapat den effektivaste fastig-

hetstvättstugan för flerfamiljshus och annan professionell användning.
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I äldre fastigheter finns ofta en lång rad energibovar. En av de största är  

en tvättstuga med 15-20 år gammal utrustning. En tvättstuga som ska  

betjäna cirka 25 lägenheter har ofta två tvättmaskiner, en torktumlare  

och ett torkrum med värmefläkt. Årskostnaden för energi och vatten för  

en sådan tvättstuga kan vara över 55.000:-.

 Med en modern utrustning från Miele sjunker energi- och vattenkostnaden  

dramatiskt. Med två stycken 5,5 kg tvättmaskiner PW 6055, två torktumlare  

PT 7137 WP och ett torkskåp TS 2120 WP sjunker motsvarande årskostnad 

till under 16.000:-. 

 Alla Mieles professionella tvättmaskiner kan anslutas till kall- och varmvatten. 

Energiförbrukning flyttas från el till varmvatten som ofta är billigare och ibland 

mer miljövänligt. Tvättprogrammen blir dessutom 5-10 minuter snabbare.

 Med effektiv tvätt- och torkutrustning från Miele blir tvättstugan mer  

tillgänglig. Eftersom tvättpassens längd blir kortare, resulterar det i fler  

möjliga tvättpass. Det skapar både nöjdare användare av tvättstugan  

och en lägre driftskostnad. På cirka fyra år är hela utrustningen betald,  

bara genom sänkta energi- och vattenkostnader!

Sverigesenergisnålastetvättstuga?
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DIN EN ISO 14001 – Internationell miljöcertifiering.

Miljöpåverkande delfaktorer i en produkts livscykel; 
• TILLVERKNING

• FÖRPACKNING

• DISTRIBUTION

• ANVÄNDNING

• SERVICE

• SKROTNING

För att säkerställa att vi bibehåller, och fortsätter att 
förbättra, de miljörelaterade faktorerna i respektive 
steg har Miele certifierat alla tillverkningsenheter enligt 
miljöstyrningssystemet ISO 14001. 

Vi ligger i topp på alla fronter ...

DIN EN ISO 9001 – Internationell 
kvalitetscertifiering.

För att säkerställa att vi bibehåller höga 
kvalitativa mål har Miele  
kvalitetssäkrat alla sina tillverkningsenheter 
enligt ISO 9001. 

Det innebär kvalitetsstyrning genom; 
• DESIGN/UTVECKLING
• PRODUKTION/TILLVERKNING
• MONTERING

• SERVICE
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SA 8000 – Social Accountability International.

En standard baserad på FN´s projekt ”Global
Compact” som reglerar företagets agerande
avseende sociala standarder, mänskliga  
rättigheter och miljöskydd.

Genom Global Compact har Miele även fått
certifikat för sociala standarder. Några av de
viktigaste områdena gäller mänskliga rättigheter,
avskaffning av tvångs- och barnarbete,
diskriminering vid sysselsättning och yrke,
försiktighet vid ekologiska utmaningar mm.

Miele uppfyller även kraven avseende arbetsmiljö  
i OH SAS 18001 samt kraven på märkning av 
komponenter, för återvinning, enligt ISO 11469.



... och återvinner in i minsta detalj!

Tack vare forskning och utveckling har vi en miljövänlig tillverkning med mycket 

stor andel högvärdigt material, utan skadliga ämnen. 

 Mieles maskiner kan återvinnas enkelt och rationellt. Detta är mycket bra, både för 

ekonomin och för en hållbar miljöutveckling.

 Miele är dessutom ansluten till REPA-registret vilket innebär att allt  

förpackningsmaterial tas om hand hos återförsäljaren på leverantörens bekostnad. 

Förpackningsmaterialet är till alla delar återvinningsbart och består dessutom 

till stor del av redan återvunnet material.aterial.

Visste du att ...
• alla Miele Professionals produkter tillverkas

i egna fabriker.

• Miele egentillverkar många komponenter,

t ex motorer, elektronik, plastdetaljer och

gjutgods vilket ger en unik kontroll över

kvaliteten.

• alla tvättmaskiner har patenterad skontrumma

som förhindrar att saker fastnar i avloppet

samtidigt som slitaget på kläderna minskar.

• alla Mieles tvättmaskiner kan anslutas till både

varm- och kallvatten. Detta ger snabbare tvättar

och sänker ofta energikostnaden.
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Snabb och kompetent service 

Miele Professional har ett heltäckande servicenät av specialutbildade 

tekniker som snabbt kan inställa sig. I den senaste ”nöjd kund”-under-

sökningen får Miele Professional höga betyg för sin service, vad gäller;  

• snabbhet i utförandet

• hålla avtalade tider

• serviceteknikernas kompetens

• medarbetarnas tjänstvillighet.

Vi får även hög procent på frågan om kunden 

kommer att köpa en Mieleprodukt nästa gång.

Servicavtal 

Teckna ett serviceavtal med Miele Professional, för ett bekymmers-

fritt ägande. Då säkras maximal driftsäkerhet och korrekt budgetering 

av servicekostnaderna för en valfri period på upp till tio år. 
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Miele AB

Telefon 08-562 29 000

info@miele.se

www.miele.se

Nu är det dags för dig att 
fatta ditt beslut!


