
 

Miele je že od ustanovitve leta 1899 neodvisno družinsko podjetje in se osredotoča na stalno 
pozicioniranje v segmentu vrhunskih izdelkov. Proizvaja gospodinjske aparate za kuhinje, nego perila 
in nego tal ter aparate za uporabo v poslovnih obratih in medicinskih ustanovah (»Miele 
Professional«). 

Miele svojim strankam zagotavlja izdelke, ki postavljajo merila glede dolge življenjske dobe, 
zmogljivosti, udobja pri upravljanju, energijske učinkovitosti, dizajna in servisa. To ponazarja slogan 
»Immer besser« (vedno boljši), ki še danes zaznamuje podjetje Miele. Je sinonim za dolgoročno 
razmišljanje in ravnanje, kontinuiteto vrednot in ciljev, partnerski odnos do strank in dobaviteljev ter 
kulturo podjetja in vodenja, usmerjeno v zaposlene. 

Na sejmih GASTexpo 2020 se podjetje Miele predstavlja z inovativnimi profesionalnimi stroji za 
hotelirje, gostince, wellness centre. Predstavljeni aparati nudijo številne možnosti za udobje, 
učinkovitost in individualno prilagajanje programov.  

Preverite njihove prednosti in se oglasite v hali A, na razstavnem prostoru 67. 
 
Razstavni program 2020:  

- PW 814 = Pralni stroj z maksimalno težo polnjenja 16 kg, edinstveno nego perila zahvaljujoč 
satastemu bobnu 2.0 s posebno obliko zajemalnih reber, manjšo porabo vode in električne 
energije z novo lužno posodo, odličnim udobjem pri uporabi zaradi avtomatskega zapirala 
vrat OneFingerTouch, perilo vlagate skozi veliko odprtino vrat in deluje ekstremno mirno z 
učinkovitim sistemom vzmeti-v-vzmeti. 

- PT 8257 = Odzračevalni sušilni stroj s težo polnjenja od 10 do 13 kg, edinstveno nego perila 
zahvaljujoč satastemu bobnu, popolno posušeno perilo s sistemom PerfectDry, najvišja 
energijska varčnost s sistemom Air Recycling Plus zlasti za perilo z velikim volumnom, 
preprosto in enostavno čiščenje velikega filtra v vznožju stroja. 

- PM 1210 = Likalni stroj s premerom valja 21 cm ter delovno širino 1m, za optimalno 
ergonomijo pri delu je podnožje nastavljivo, z najsodobnejšo tehnologijo ima prikazovalnik 
na dotik z možnostjo kreiranja lastnih programov 

- PG 8055 = Pomivalni stroj s sistemom sveže vode s košarami za gostinske obrate, šole in 
pekarne, ima preprosto upravljanje s pregledno zasnovo upravljalne plošče, rezultati 
pomivanja s svežo vodo so izvrstni 

- PDR 908 ter PWM 908 postavljena v pralno sušilni stolp, ki zavzameta samo 0,5 m2 prostora, 
vsak ima možnost do 8 kg polnjenja bobna, pri sušenju je ta količina posušena v neverjetnih 
42 minutah, pri pranju pa oprana v samo 49 minutah, udobno upravljanje s prikazovalnikom 
Fulltouch – M Touch Flex na dotik, z možnostjo napredne povezave v omrežje WLAN 

- HM 16-83 = likalni valj, ki dosega kapaciteto likanja 15 kg/h (pri 20 % preostale vlažnosti), 
premer valja je 16 cm, širine pa 83 cm, udobno likanje je mogoče zaradi položaja sedenja, 
hitrost valja je nastavljiva, zato si lahko delovni tempo individualno nastavite, prevleka valja 
je izjemno odporna in vzdržljiva, saj je sestavljena iz aramid iglane klobučevine, ki je še 
posebej odporna na vročino, likalni valj je z dvema nogama in robustno konstrukcijo izjemno 
stabilen 

 


