
Immer besser  
za vse naše stranke 

Vrhunska kakovost je naše vodilo. 
Biti vedno boljši je naš skupni cilj. 



Ne glede na panogo
– ponujamo vam popolno 
rešitev, povsem po vaši meri 

HoReCa
Brezhibna čistoča za vse vrste perila,  
posode, kozarcev in pribora 

Zdravniške in 
zobozdravniške  
ordinacije
Brezhibno očiščeni in zanesljivo  
dezinficirani ter sterilizirani instrumenti 

Pralnice
Temeljito pranje in popolna  
nega za vse vrste perila 

Ne glede na to, kako hitro se odvija vaš delovni vsakdan 
in kakšne zahteve postavlja našim aparatom, njihovi zmo-
gljivost in vzdržljivost vas bosta zagotovo prepričali. 
Naši stroji delujejo dan za dnem, leto za letom, zato se 
lahko povsem osredotočite na svoje delo: z zanesljivostjo 
zagotavljati popolne rezultate. 
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Bolnišnice
Sterilna varnost za vas  
in vaše paciente 

HoReCa
Brezhibna čistoča za vse vrste perila,  
posode, kozarcev in pribora 

Negovalne  
ustanove in do-
movi za ostarele
Higienično čisto –  
od oblačil do posode 

Laboratoriji 
Analizno čista steklovina,  
dokumentirana čistoča 

Javne pralnice
Najhitrejši programi z najpreprostejšim  
upravljanjem
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Učinkovito in 
gospodarno

Dejstvo, ki velja za vsako tehnično rešitev: gospodarna je lahko samo v pri-
meru, da po velikosti, zmogljivosti in porabi natančno ustreza zahtevam upo-
rabnika. Zato Miele Professional ponuja sistemske rešitve, ki so prilagojene 
vsakemu posameznemu primeru. Tako za hotele, negovalne domove in 
bolnišnice kot tudi za mala in velika podjetja. Mielejevi pralni, sušilni in  
likalni stroji so po moči in kapaciteti odlično medsebojno usklajeni. 

S stroji Miele za pralnice je vaše delo hitro in učinkovito. Stroji so zmogljivi in 
izredno varčni, njihovo upravljanje pa je povsem preprosto. Sodobni koncepti 
upravljanja in individualni programi prihranijo čas in preprečujejo napake. Za-
gotovljeni so najboljši rezultati pranja in optimalna nega vseh vrst perila. Dra-
gocen prispevek k ohranjanju kakovosti perila. 

Stroji Miele so znani po svoji dolgi življenjski dobi, vzdržljiva tehnika pa poleg 
tega skrbi za delovanje brez motenj. Zaradi nizkih obratovalnih stroškov so 
stroji Miele dolgoročno najgospodarnejša rešitev za profesionalne pralnice. 
S preprostimi posodobitvami programov gredo tudi vedno v korak s časom. 

Stroji za pralnice
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NEŽNA IN UČINKOVITA  
NEGA PERILA 

VELIKE KAPACITETE 

MERLJIVA DODATNA  
ZMOGLJIVOST

• Patentiran Mielejev satasti boben 

• Posebni programi WetCare 

•  Energetsko učinkovito segrevanje:  

elektrika, plin, para, tehnologija toplotnih 

črpalk, energija iz vročevodnih omrežij 

•  Volumen bobna od 54 do 320 l za 5,5 do  

32 kg perila (pralni stroj) 

•  Volumen bobna od 130 do 800 l za 6,5 do  

40 kg perila (sušilni stroj) 

• Zmogljivost likanja do 235 kg/h

•  Najvišje hitrosti ožemanja za nizek ostanek 

vlažnosti 

•  Postopki pranja in sušenja z natančnim  

nadzorom temperature za zanesljive rezultate 

•  Inteligentno krmiljenje z možnostjo  

programiranja 
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Tu bi zaman iskali kuharsko idilo: v hotelih in restavracijah ali v pomivalnicah 
obratov družbene prehrane sta potrebni kar največji osredotočenost in teles-
na pripravljenost. Tu šteje hitrost. Uporabljena posoda in pribor morata biti ne 
samo brezhibno čista, ampak tudi čim hitreje pripravljena za ponovno  
uporabo. 

Pomivalni stroji Miele izpolnjujejo te zahteve na izjemen način. V naših profe-
sionalnih pomivalnih strojih se pretaka vsa kompetenca znamke Miele Profes-
sional za popolno nego posode. V njih je posoda v kratkem času spet 
higienično čista. Mielejevi pomivalni stroji s pokrovom lahko pomijejo več kot 
1.000 krožnikov na uro, saj se odlikujejo z učinkovitim sistemom z rezervoar-
jem edinstvene kakovosti. 

Naj gre za sistem pomivanja z rezervoarjem ali s svežo vodo: Miele  
Professional postavlja merila na področju upravljanja in rezultatov pomivanja. 
Za to skrbijo inteligentni programi, ki jih lahko prilagodite svojim posebnim 
potrebam. Vsi Mielejevi pomivalni stroji so izredno varčni – njihova majhna 
poraba vode in energije zagotavlja posebno gospodarnost in prijaznost do 
okolja. 
Edinstveni Mielejev sistem pomivanja s svežo vodo v popolnosti združuje  
temeljito pomivanje in higiensko zanesljivost. 

Profesionalni pomivalni stroji 

Higienično,  
gospodarno, hitro
Ni pomembno,  
kaj in koliko pomivate
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NATANČNA PRILAGODITEV 
INDIVIDUALNIM ZAHTEVAM GOSPODARNOST 

• Izjemni rezultati pomivanja

•  Higienična čistoča, ki jo omogočajo tempera-

ture zadnjega izpiranja nad 80 °C 

•  Nežno ravnanje s posodo, ki ga zagotavljajo 

posebne košare in vložki 

• Dolga življenjska doba 

• Izjemno kratko trajanje programov 

• Optimalna poraba energije in vode 

•  Učinkovita uporaba pomivalnih sredstev s 

sistemom doziranja tekočih medijev 
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Strokovnjaki pri znamki Miele Professional si vzamejo čas, da proučijo zahte-
ve v medicinskem vsakdanu. V sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki za hi-
gieno in zdravniki je Miele Professional razvil napredne tehnologije za pripra-
vo instrumentov v bolnišnicah in zdravniških ordinacijah: 

S pomivalno-dezinfekcijskimi stroji, ter sterilizatorji ponuja zanesljive in gos-
podarne sistemske rešitve za celoten medicinski instrumentarij. 

Za potrebe vašega laboratorija vam Miele Professional ponuja učinkovite  
pomivalno-dezinfekcijske stroje z individualno prilagojenim profilom delo-
vanja. S posebnimi postopki priprave in optimalno prilagojeno opremo strojev 
Miele Professional konfigurira celovite sistemske rešitve za analizno čisto pri-
pravo najrazličnejše laboratorijske opreme. 

Mielejevi termodezinfektorji so idealni stroji za učinkovito, varno pripravo 
zobozdravniških instrumentov. Strojna priprava instrumentov je boljša od 
ročne v vseh pogledih: je hitrejša in udobnejša, predvsem pa temeljitejša in 
varnejša. 

Mielejevi mali sterilizatorji za zobozdravniške ordinacije delujejo izjemno hit-
ro in zanesljivo. Posebna dvoplaščna komora skrbi za optimalno porazdelitev 
toplote v tlačni posodi in na predmetih, ki se sterilizirajo, izjemno močna va-
kuumska črpalka pa zagotavlja kratko trajanje programov in optimalen rezul-
tat sušenja. 

Mielejeva programska oprema za dokumentiranje, namenjena termodezin-
fektorjem in sterilizatorjem, podpira učinkovito delo, pri katerem prihranite čas 
in denar – in vam z zanesljivim zapisovanjem procesnih protokolov daje prav-
no varnost. 

Varno, sterilno in 
analizno čisto

Področje medicine in laboratoriji 
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SYSTEM4MED – OBSEŽNE 
SISTEMSKE REŠITVE 

• Varnost kot celovit sistem brez vrzeli 

• Inovativni pomivalno-dezinfekcijski stroji 

• Zmogljivi veliki sterilizatorji 
ENOSTAVNI IN FLEKSIBILNI 
POSTOPKI 

•  Pomivalno-dezinfekcijski stroji z zmogljivost-

mi za vse vrste zahtev 

•  Preizkušeni standardni programi, inovativni 

posebni programi in individualni programski 

paketi 

POMIVANJE/DEZINFEKCIJA 

•  Mielejevi termodezinfektorji so standard v strojni pripravi 

zobozdravniških instrumentov. 

• Najboljša zmogljivost čiščenja 

• Procesne kemikalije, prilagojene tehniki pomivanja 

•  2 nivoja pomivanja = velika kapaciteta in maksimalna  

fleksibilnost 

STERILIZACIJA 

•  Zelo kratki časi postopkov 

•  Patentiran sistem za ustvarjanje pare 

•  Integrirana priprava vode 

•  Izjemni rezultati sušenja 
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Podpora,  
ki vam je  
vedno na voljo

Posebnost znamke Miele Professional: naša storitev 
za vas se začne, še preden stroj Miele stoji v vaših 
prostorih. Natančneje, s skrbno analizo potreb in ute-
meljeno določitvijo kapacitete – skupaj z individual-
nim 2D- in 3D-prostorskim in procesnim 
načrtovanjem ter podrobnimi izračuni gospodarnosti. 
V dogovoru z vami izdelamo specifične rešitve za vaš 
primer uporabe. Tako nastane sistemska rešitev po 
vaši meri, ki zagotavlja zanesljiv in nemoten potek 
vašega dela. 
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V vašem delovnem vsakdanu vam je Miele Professional 
vedno na voljo. S prilagojenimi servisnimi programi, ki 
vključujejo pogodbe o vzdrževanju, vam ponujamo pre-
ventivno storitev. S preventivnimi vzdrževalnimi posegi in 
pregledi imamo možnost, da prepoznamo potencialne 
napake, še preden lahko povzročijo opazne motnje. 
Pregledi, vzdrževanje in servis tako prispevajo k nemote-
nemu delovnemu procesu, ohranjanju vrednosti strojev in 
s tem k zavarovanju vaše naložbe. 
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Kakovost, na  
katero se lahko  
popolnoma zanesete 
Stroje Miele Professional so razvili Mielejevi inženirji, 
skrbno izbrani sestavni deli pa so pretežno izdelani v 
lastnih tovarnah v Nemčiji in v Evropi. Zato lahko kot 
nihče drug v panogi garantiramo najvišjo življenjsko dobo 
izdelkov in 100-odstotno kakovost – v vsem, kar 
počnemo. 

Nemški inženiring za nas pomeni predvsem to, da se zelo 
natančno posvetimo vsaki podrobnosti. In da tudi v 
najmanjše izboljšave vložimo veliko truda. Ne glede na to, 
ali gre za procesno varnost pri strojih za medicinsko upo-
rabo ali pa zanesljivo čistočo pri strojih za pralnice: Mie-
lejeve odlike – ambiciozen razvoj, visoka stopnja vlaganja 
in brezkompromisno upravljanje kakovosti – so prisotne 
na vsakem koraku. 


