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Det handler om din hverdag
Om vask og tørring - hele dagen, hver dag, året rundt

Miele Professional. Immer Besser.
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Det vigtigste er dagligdagen 
på dit fællesvaskeri

97 % af alle eksisterende 
kunder vil købe en maskine 
fra Miele Professional igen*

Miele Professional er kendt for stabilitet og ikke mindst 
maskiner i førsteklasses kvalitet.

Vi leverer maskiner, løsninger og service til alle typer 
fællesvaskerier. Om du ønsker helt nyt eller skal udskifte. 
Om du har et stort lokale eller et lille. Om du har mange 
eller få maskiner. Miele har løsningen.

Selv hvis du ønsker, at vi skal male og klargøre lokalet, 
har Miele løsningen. Vi står gerne for en totalrenovering.

Derfor skal du vælge Miele Professional:

1. Du får mindre bøvl og bedre økonomi, fordi vi med 
Mieles kvalitetsmaskiner kan sørge for, at det hele virker. 
Hver dag, året rundt.

2. Du får tilfredse brugere. Vi sørger for, at det hele er 
nemt at bruge. Betjeningsvenlige maskiner med mange 
valgmuligheder, online booking og nemme betalingsløs-
ninger bl.a. med mobiltelefonen.

3. Du giver dine brugere det bedste vaskeresultat 
- med mindst muligt slid.  Mieles maskiner passer på 
tøjet. Slitage, huller og irriterende trådudtræk. Det hele 
mindskes med vores unikke SoftCare tromle, som giver 
brugerne det allerbedste vaskeresultat.

4. Du får det bedste her og nu - og det billigste på  
lang sigt.

* Rundspørge fra det uafhængige institut ”Mercuri International”. 

Miele Professional. Immer Besser.
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Mindre bøvl og 
bedre økonomi 

.       

Flere end 6.000 vaskerier rundt om i landet benytter eller har 
benyttet Mieles løsninger* 

* Vi har installeret over 6.000 fællesvaskerier – mange steder mere end en gang. P.t servicerer vi over 4.700 fællesvaskerier rundt om i hele landet. 
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Din tryghed ligger i vores mange års erfaring. Flere end 6.000 
vaskerier rundt om i landet benytter eller har benyttet vores 
løsninger. 

Vi sørger for, at det hele virker både i dag og i morgen, så du får 
mindre bøvl og bedre økonomi.

• Færre driftstop og mindre bøvl med maskinerne. Mieles 
maskiner holder til hverdagen og mange forskellige brugere.  

• Langtidsholdbare maskiner, som er konstrueret til mange 
års hårdt slid. Din garanti for en god investering. Når først 
maskinen er installeret, så kører den bare. År efter år.  

• Maskiner som er billigst på den lange bane. Med længere 
holdbarhed, færre driftstop og mindre energi-, vand- og sæ-
beforbrug bliver Mieles maskiner hurtigt en god forretning

• Med Miele Professional Service er vi altid tæt på dig. 
Over 70 lokalt boende serviceteknikere dækker hele landet 
- så ventetiden er kort, hvis uheldet er ude, og med Mieles 
autofejlopkald bliver eventuelle fejl automatisk indrapporte-
ret, uden at du skal gøre noget.

Vi leverer lige fra en enkelt maskine til nøglefærdige fællesvaske-
rier klar til brug.

Vores mål er at levere løsninger, som opfylder dit behov både på 
kort og langt sigt – med en god økonomi og til gavn for brugerne.

Mindre bøvl og 
bedre økonomi 

Fordi Miele virker hver dag - året rundt

Lang holdbarhed

God driftsøkonomi

Brugervenlig

Høj vaskekvalitet

KR

Finansiering

Service

Betalingsløsning

Bæredygtig



MieleLogic-betalingsløsning består af moduler, som kan sammen-
sættes til en løsning med de funktioner, som passer præcis til 
jeres fællesvaskeri.
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Vores konstante forskning og produktudvikling sætter 
Miele i førersædet. Vi tilbyder dig den helt unikke Miele 
kvalitet i fællesvaskeriet, når du vil give beboerne noget 
særligt.

Vi sørger for, at det er nemt at bruge. Betjeningsvenlige 
maskiner med mange valgmuligheder, online booking og 
nemme betalingsløsninger, så du får tilfredse brugere.

• Vores maskiner er betjeningsvenlige, med mulig-
hed for op til 34 forskellige vaskeprogrammer, 
som tager højde for brugernes mange forskellige 
behov. 
 

• Maskinerne er moderne og udstyret med intuiti-
ve touch-display med farver - med mulighed for 
bl.a. 32 forskellige sprog, så I kan tilgodese alle 
nationaliteter. 

• Med en MieleLogic-betalingsløsning bliver det 
nemt at betale for vask. Betalingen kan tilpasses, 
så den bliver nemmest mulig at håndtere og stadig 
passer præcis til jeres behov.  

• Med online booking, sms-service, adgangskontrol 
og betaling fx via huslejen vælger du, hvad der er 
nemmest og bedst for jeres vaskeri.

- fordi en Miele er nem at bruge
Tilfredse brugere
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- fordi en Miele er nem at bruge

Hurtige vaske-
programmer, så 
beboerne hurtigt 
kan komme til 
maskinerne.

34
forskellige vaske-
programmer sikrer 
det allerbedste 
vaskeresultat, lige-
gyldig hvilken type 
tekstil du vasker. 

32 forskellige sprog - 
så alle nationalite-
ter tilgodeses.



Miele maskiner passer på tøjet. Slitage, huller og irriterende 
trådudtræk - det hele mindskes med vores unikke SoftCare- 
tromle. Det giver brugerne det allerbedste vaskeresultat 
med mindst mulig slid.

Vores maskiner er både designet til at vaske tøjet rent uden 
at ødelægge det - og til at undgå, at fremmedlegmer sæt-
ter sig fast i maskinen med dyre servicebesøg til følge. Det 
giver færre klager og mere tilfredse brugere. 

SoftCare-tromlen – sikrer exeptionel skånsom vask. 
Mieles tromlekonstruktion giver dig som bruger en helt ny 
oplevelse af, hvad skånsom vask betyder. SoftCare-tromlen 
er konstrueret efter helt nye principper, 
Den nye SoftCare-tromle har huller i bagvæggen. Det giver 
en hurtigere gennemvædning af vasketøjet og understøtter 
for- og afvandingsprocessen. Du sparer på energien i tør-
reprocessen og opnår et fremragende vaskeresultat.

En sæbeløsning sikrer optimalt vaskeresultat. Dosering af 
sæbe bliver automatisk tilpasset hver enkelt vask. 
Sæbeløsningen kan være en integreret løsning i betalings-
systemet - MieleLogic.

Bedre vaskeresultat
- fordi Miele passer på tøjet

»Det reducerede antal huller i 
tromlen og Softtronic-styringen 
med de kortere programtider 
medfører ingen forringelse af 
vaskeresultatet.«

WfK (Vaskeriforskningsinstituttet Krefeld) 
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Ny SoftCare-tromle 
for et endnu bedre 
vaskeresultat.

»Med Miele SoftCare-tromle var 
trådudtrækket mindre end i ma-
skiner med traditionel tromle. 
Kun med Miele SoftCare-tromle 
kunne der ikke konstateres 
uldtotter og noprede overflader 
på tøjet.«

WfK  (Vaskeriforskningsinstituttet Krefeld) 

!
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SoftCare-tromlen
- den store forskel

Der er de traditionelle tromler 
- og så er der SoftCare-tromlen 
De traditionelle tromler består af en masse huller, 
som afhængig af størrelse, har en tendens til at slide 
unødigt på tøjet. Under centrifugeringen presses 
tøjet ud i de små huller. Det kan resultere i irriterende 
trådudtræk. 

SoftCare-tromlen er designet til at passe 
på tøjet. 
Under vask danner den særligt hvælvede konstruktion en 
vandfilm mellem tøjet og tromlen. Det nedsætter friktionen 
og dermed slitagen på tøjet i forhold til vask i en traditionel 
tromle. De færre og mindre huller i tromlen gør, at tøjet ikke 
presses fast mod væggen, og at trådudtræk reduceres i 
videst mulig omfang, også ved de højeste centrifugerings-
hastigheder. 

SoftCare-tromlen fin-
der du i både vores 
vaskemaskiner og 
tørretumblere!
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Den perfekte finish
med strygeruller fra Miele
Med strygeruller i fællesvaskeriet giver du brugerne mulighed for på en enkelt og nem måde at få lækkert, rent og 
glat tøj - klar til brug. 

Her får du:
• den kendte Miele kvalitet og lang holdbarhed
• enkel og komfortabel betjening
• et afbalanceret pressetryk, der giver fremragende finishresultater 
• præcis, enkel og jævn indføring af rulletøjet
• et stort touch-display, der gør det nemt at indstille f.eks. temperatur og omdrejningshastighed helt præcist
• fingerbeskyttelse for optimal sikkerhed, så du undgår forbrændinger
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Holdbarheds- og langtidstest
De professionelle Miele maskiner er holdbarheds- og langtidste-
stet på følgende måder:
• Til 30.000 driftstimer
• Konstant centrifugering i 3.000 timer
• Dør og dørlås aktiveret 60.000 gange (åbn/luk/dørlås åbn/

dørlås luk)
• 1.000 timers konstant vask med mix af 60 0C- og 95 0C-pro-

gram med varierende fyldning (30 %, 70 % og 100 %)
• 30.000 timers konstant aktivering af afkøling af elektronik

Det er din sikkerhed for færre servicebesøg 
- og den bedste økonomi i fællesvaskeriet

Når vi siger testet 
- så mener vi det 



”Kvalitet gennemsyrer alle vores valg. 
Produkterne fra Miele Professional er af høj 
kvalitet. De holder længere, er nemme at 
betjene og har færre driftstop. Det gør dem 
billigst på den lange bane. 
Derfor vælger vi altid Miele”

Søren B. Christiansen
Direktør i Boligselskabet Baldersbo

Når vi siger testet 
- så mener vi det 
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Miele Professional Service  
- altid tæt på dig
Vores egen serviceafdeling kører dag til dag service på fællesvaskerier, så 
ventetiden er kort, hvis uheldet er ude. Vi har 70 lokalt boende serviceteknike-
re over hele landet, og vi er derfor altid tæt på vores kunder. Rygraden i god 
service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig 
håndværksuddannelse, suppleret med Mieles egen uddannelse i drift, vedlige-
holdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og 
vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

En særlig service til fællesvaskerier
Vi kan tilbyde Mieles autofejlopkald til fællesvaskerier, så eventuelle fejl auto-
matisk bliver indrapporteret til vores serviceafdeling, hvis fejlen opstår. Varme-
mesteren bliver informeret via mail eller SMS, og en servicetekniker bliver sat 
på sagen. Teknikeren er informeret om fejlen, når han ankommer og skal ikke  
til at fejlsøge inden reparation. Serviceomkostningen bliver derfor markant  
mindre. Autofejlopkald-servicen forudsætter, at der er MieleLogic-betalings-
system i fællesvaskeriet.

Miele Professional Service

Hverdagen fungerer, også 
selvom uheldet er ude

En sikker investering
Miele har udviklet og leveret professionelle maskiner siden 1925. I dag 
servicerer vi over 4.700 fællesvaskerier i Danmark, og vi ved af erfaring, at 
vores maskiner holder i mange år. Derfor garanterer vi levering af reserve-
dele i mindst 15 år efter, produktet er ophørt i salgsprogrammet. 

Det er din sikkerhed for en god investering.
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- og din el-regning
Miljøet

Bæredygtighed og ansvar
For Miele er bæredygtighed synonymt med integritet, en 
følelse af ansvar over for mennesker og miljø, kontinuitet, 
og sidst men ikke mindst kvalitetsbevidsthed. Miele har 
derfor en altomfattende tilgang til udvikling af holdbare 
produkter. Miele designer selv alle sine produkter – det 
være sig bl.a. vaskemaskiner, opvaskemaskiner og 
tørretumblere – til at levere toppræstationer og bedre 
resultater, samtidig med at de bruger så lidt energi, vand 
og kemikalier som muligt. Også selve produktionen har et 
vedholdende mål om et reduceret ressource- og energi-
forbrug. 95 % af delene i en Miele maskine kan indgå i en 
ny produktion efter endt levetid.

Effekt af 
g-faktor

Høj g-faktor = 
mindre el-forbrug til tørring

Lav g-faktor = 
højere el-forbrug til tørring

Spar på elregningen     
Vores høje centrifugeringshastighed i vores vaskema-
skiner på hele 1.600 omdrejninger/min, og g-faktor på 
ikke mindre end 704 – markedets højeste - giver et 
væsentligt lavere elforbrug, idet der er mindre vand, som 
skal fordampes i tørretumbleren. Med de nye vaskeri-
maskiner er der et reduceret forbrug af el på op til 28 % 
og op til 22 % vand. Det betyder samtidig, at elforbruget 
ved at tørre tøjet fra én Miele vaskemaskine vil være flere 
tusinde kroner billigere pr. år i forhold til andre industri-
maskiner med lavere g-faktor.

Mieles vaskemaskiner 
har markedets 

højeste g-faktor!
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Alle har råd til en Miele 

Du behøver ikke gå på kompromis med dine drømme  
Med Miele Professional kan du ikke blot forvente maskiner i førsteklasses kvalitet, men også 
maskiner som signalerer, at du ikke er gået på kompromis, og at du har valgt det bedste. 

Sådan får du råd til en Miele
Drømmen om det bedste og flotteste fællesvaskeri er inden for rækkevidde med Mieles finanse-
ringsmuligheder. Du skal blot tage stilling til, hvordan dit fællesvaskeri skal finansieres.



Alle har råd til en Miele 
Det handler om dialog. Fortæl os om dine 
drømme, ønsker og behov, så finder vi sam-
men de bedst egnede maskiner og den mest 
fordelagtige finansering - for dig. 
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Kontant
Du kan vælge at betale det nye 
fællesvaskeri kontant - og efter-
følgende selv inkassere omsæt-
ningen og fortjenesten fra fælles-
vaskeriet.

Leasing
Du kan vælge at lease det nye 
fællesvaskeri. Her betaler du en 
fast månedlig ydelse til Miele, og 
inkasserer selv omsætningen og 
fortjenesten fra fællesvaskeriet.

Betaling pr. vask
Du kan vælge at lade os stå for det 
hele. Det eneste, du skal  gøre, er at 
lægge lokale til. I betaler herefter en 
fast pris pr. vask til Miele. Det kalder 
vi Miele Complete.

321



20

De mest solgte Miele maskiner
- men der er så mange flere... 

Mieles mest solgte vaskemaskiner

PWM 906 
Tromlevolumen 6-7 l 

PWM 907 
Tromlevolumen 7-8 l 

PWM 908 
Tromlevolumen 8-9 l 

Miele har et meget bredt produktsortiment, og du kan være helt sikker på, at vi også dækker 
lige netop dit behov. 

Du kan se det fulde produktprogram på vores hjemmeside www.miele.dk/professional.
Her vil du opleve et stort udvalg af vaskemaskiner, tørretumblere, strygeruller og betalings-
systemer af den bedste kvalitet, som alle dækker forskellige behov. 

Find den rigtige sammensætning af maskiner til dit vaskeri 
Vi hjælper dig gerne med at finde de bedst egnede vaskemaskiner og tørretumblere til dit 
fællesvaskeri. Den helt rigtige sammensætning med de helt rigtige maskiner sikrer dig, at dit 
fællesvaskeri fungerer - hver dag, året rundt.

PW 5105
Tromlevolumen 10-12 l 
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Mieles mest solgte tørretumblere

PDR 908
Tromlevolumen 7,5-8 l 

PT 7186
Tromlevolumen 8-10 l 

PT 8253
Tromlevolumen 10-13 l 

Dit behov er bl.a. afhængigt af antallet af lejligheder, brugere og 
deres krav. Få os til at hjælpe dig med at sammensætte den helt 
rigtige ”maskinpark”.
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Det er helt enkelt 
- for dig

Vi leverer, installerer og 
klargør maskinen eller 
hele lokalet  - og idrift-
sætter. 

Du behøver blot vise os lokalet, så kan vi stå for resten, herunder også maling og klargøring af lokalet. 
Det kalder vi en Totalløsning. Eller vi kan komme, når lokalet er klart og blot sørge for, at du får førsteklas-
ses maskiner i dit fællesvaskeri. Du vælger. Det er helt op til dig. 

Fælles for alle vores løsninger er, at du altid har adgang til den bedste service, så du kan være sikker på, 
at dit fællesvaskeri fungerer. Hver dag, året rundt.

Ring på tlf. 43 27 15 10 eller 
skriv en mail på professi-
onal@miele.dk, og aftal et 
uforpligtende møde, hvor vi 
kommer ud og ser på dine 
lokaler. 

Vi rådgiver, sparrer og 
kommer med inspiration 
til en løsning, der dækker 
præcis dit behov.

Vi finder sammen den 
bedste finansiering til  
jeres nye fællesvaskeri.
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Vi servicerer maskinerne - 
og sørger for, at de virker. 
Hver dag, hele året. 



Miele Professional 
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 4327 1510
Man-tors.: 08.00 - 16.00 
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

miele-professional.dk

Immer besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin 
virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, 
som danner grundlag for en kontinuerlig 
innovation samt sikrer en høj kvalitets-
standard.

Prisvinder
Mieles produkter produceres i højeste
kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt bliver 
valgt som det bedste og mest tillidsvæk-
kende brand af forbrugerne. I undersøgel-
ser opnår Miele endvidere topplacering i 
kategorien “Fair produktionsforhold”.

Alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder holdbare vaske-
maskiner og tørretumblere til professionel 
brug samt tilbehør og konsulentydelser i 
samme høje kvalitet. Og skulle der opstå 
driftsforstyrrelser er Miele Service hurtigt 
fremme.

Miele Professional 
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 4327 1510
Man-tors.: 08.00 - 16.00 
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

miele-professional.dk

Immer besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin 
virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, 
som danner grundlag for en kontinuerlig 
innovation samt sikrer en høj kvalitets-
standard.

Prisvinder
Mieles produkter produceres i højeste
kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt bliver 
valgt som det bedste og mest tillidsvæk-
kende brand af forbrugerne. I undersøgel-
ser opnår Miele endvidere topplacering i 
kategorien “Fair produktionsforhold”.

Alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder holdbare vaske-
maskiner og tørretumblere til professionel 
brug samt tilbehør og konsulentydelser i 
samme høje kvalitet. Og skulle der opstå 
driftsforstyrrelser er Miele Service hurtigt 
fremme.
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