Skinnende blankt og hygienisk rent.
Miele Professional. Immer Besser.

Oppvaskmaskiner fra Miele – et opplagt valg
for restauranteiere og mesterkokker

«Profesjonelle prestasjoner er et krav på kjøkkenet vårt,
og som kjøkkensjef forventer jeg det av alle. Likevel blir
jeg stadig overrasket over glansnumrene til Mieles
oppvaskmaskiner.»
Andreas Walter, kjøkkensjef
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

De nye oppvaskmaskinene fra Miele tilfredsstiller behovet for prikkfrie oppvaskresultater i
restauranter, hoteller, aldershjem, SFO og barnehager. Mieles oppvaskmaskin PG 8059 U
HYGIENE er førstevalget når de aller strengeste krav stilles til rengjøringskvalitet og
hygienesikkerhet.

Kvalitet
Perfekt rengjøringseffekt, topp hastighet og
lang levetid - først med denne utrustningen
gjør oppvaskmaskinen seg fortjent til en plass
ved siden av mesterkokken på kjøkkenet.
Miele bekrefter brukerens store tiltro med
en kombinasjon av eksklusive materialer,
perfekt bearbeiding, sofistikert teknologi og
praksisorienterte innovasjoner.Miele bekrefter
den store påliteligheten fra brukeren med den
typiske kombinasjonen av kvalitetsmaterialer,
perfekt behandling, avansert teknologi og
praktiske innovasjoner.
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Prestasjon
Mens proffene gjør sitt ytterste for gjestene,
leverer Mieles oppvaskmaskiner skinnende
rene resultater vask etter vask. Uansett om
det er snakk om stabler av servise, glass,
bestikk eller panner, kan du stole på at alt er
klart til bruk igjen i løpet av kortest mulig tid.

Effektivitet
På et moderne kjøkken er økonomi og
miljøvern nært beslektet. De nye Miele
oppvaskmaskinene kombinerer økonomisk
effektivitet med skånsom bruk av ressurser på
eksemplarisk vis. De nye Miele oppvaskmaskinene kombinerer økonomisk effektivitet med
skånsom bruk av ressurser på eksemplarisk
vis. Oppvaskmaskinene med friskvannsystem
briljerer med høy tallerkenkapasitet, korte
programtider og lave driftskostnader, noe som
gjør dem til den mest profesjonelle og effektive
løsningen for mange kjøkken.

I mer enn 110 år har «Immer besser»
vært Mieles løfte om besteprodukt, sikre
prosesser og vern av miljøet.
•  Et familiestyrt konsern som i dag ledes av
fjerde generasjons firmagrunnleggere
•  En produktpolitikk med fokus på kvalitet,
innovasjon og bærekraft
•  Oppvaskmaskiner Made in Germany
•  Designpriser for innovative, funksjonelle
produkter med lang levetid
•  Omfattende systemløsninger fra ett og
samme sted
•  Lave driftskostnader gjennom hele
produktets levetid (Total Cost of Ownership)
•  Utmerket service takket være et
landsdekkende servicenettverk

Med Miele Professional velger du en gjennomprøvd teknologi, intelligente innovasjoner og flere
tiårs erfaring innen utvikling av profesjonelle oppvasksystemer. En markedsundersøkelse viste at
97 % av alle kunder ville kjøpt et produkt fra Miele Professional igjen.*

System4Shine
Klar for alle utfordringer – med perfekt tilpassede komponenter
fra ett og samme sted
Oppvaskmaskiner –
pålitelig ytelse som grunnlag for perfekte resultater
Tilbehør –
det beste innen materialbeskyttelse, vannkvalitet og ergonomi
Kjemien bak oppvasken –
Strålende oppvaskresultater og langsiktig verdibevaring
Service –
Kundeservice og rådgivning i velkjent Miele-kvalitet

*Spørreundersøkelse gjennomført av det uavhengige instituttet «Mercuri International»
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Highlights - utstyr til oppvaskmaskiner med friskvannsystem

Oppvask med friskvannsystem
Miele Professional er den eneste produsenten som har profesjonelle
oppvaskmaskiner med friskvannsystem i sitt omfangsrike maskinsortiment. Intet annet oppvasksystem garanterer konstant høy rengjøringskvalitet gjennom hele driftstiden som Miele friskvannsystem.
Dette takket være vannutskiftningen som forhindrer at matrester blir
liggende i oppvaskvannet. På denne måten oppfyller det de strengeste
kravene til kvalitetssikring. En effektiv varmesirkulasjonspumpe med
Qmaks. 390 l/min sørger for høy vannsirkulasjon og et enestående
skylleresultat ved bruk av glansemiddel. Etterpå utføres en grundig
skylling med en temperatur tilpasset det aktuelle serviset. Denne
prosessen garanterer perfekte oppvaskresultater og en svært høy
hygienestandard som overgår kravene til profesjonelle oppvaskmaskiner.

Svært korte programtider
Er svært korte programtider og skinnende resultater det viktigste for
deg? Da er oppvaskmaskinene fra Miele Professional det perfekte
valget: Varmtvannstilkobling og vekselstrøm, intelligent oppvaskteknologi og en effektiv varmepumpe gir beste programtider og
optimale rengjøringsresultater. Dra nytte av mange innovative funksjoner som gir deg skinnende ren oppvask på kort tid, dag etter dag.

Lave forbruksverdier
Miljøvennlig kostnadsbesparelse: Oppvaskmaskiner fra Miele
Professional overbeviser med lave forbruksverdier, og er kjent for
maksimal effektivitet. Allerede i produktutviklingen gjelder dette: Optimale vaskeresultater bør oppnås ved bruk av resirkulerbare materialer,
og ved ikke å bruke mer vann, energi og oppvaskmiddel enn strengt
tatt nødvendig.
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Flere produktfordeler

Kan integreres perfekt i kjøkkeninnredningen eller i
arbeidsstasjoner
Oppvaskmaskinen kan ganske enkelt plasseres under benkeplaten i
kjøkkeninnredningen. I tillegg kan oppvaskmaskinen tilpasses høyden
på benkeplaten. Dette krever en nisjebredde på 60 cm.

Justerbare programparametere
For beste oppvaskresultater og hygiene kan du tilpasse de ulike programparameterne som f.eks. temperatur, holdetid eller vannmengde,
nøyaktig til kravene på stedet.

Betjeningskomfort
Displayet i midten av betjeningspanelet har 3 linjer og viser informasjon
om valgt program og aktuell programstatus. Takket være den utrolig
lettbetjente TouchControl-styringen kan du endre viktige programparametere. Betjeningspanelet er produsert i rustfritt stål, der undersiden er
tilpasset den respektive fargen på kabinettet.

Effektivt filtersystem
Filtersystemet i oppvaskmaskinene fra Miele Professional er utrolig
effektivt og byr på mange fordeler. En permanent filtrering av av vaskevannet gir optimale oppvaskresultater og beskytter oppvaskmaskinen
maksimalt mot skader.
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Kunststoffkurver i 2 nivåer
I oppvaskmaskiner fra Miele Professional kan du anvende kunststoffkurver med målene 500 x 500 mm i 2 høyder. Forutsatt at maskinen er
utstyrt med en tom overkurv (ekstrautstyr) i rustfritt stål, for plassering
av overkurven. På det nederste nivået plasseres kurven på den tomme
underkurven som fulgte med ved leveringen. Takket være tre spylearmer oppnås det perfekte oppvaskresultater i begge nivåene.

Tilkobling for doseringsmodul
For enkel og økonomisk bruk av flytende oppvask- og glansemiddel
kan du som opsjon koble til 2 doseringsmoduler for flytende midler
(antallet avhenger av produkttype). Takket være en nøyaktig dosering
oppnår du optimale oppvaskresultater. Dessuten blir håndteringen
enklere med automatisk dosering.

Patentert saltbeholder i døren
Den integrerte saltbeholderen gir ergonomisk riktig arbeidsstilling selv
med halvåpen dør. Dermed kan du fylle på salt uten å måtte bøye deg
eller ta ut underkurven.

Perfect GlassCare
Bløtt vann sørger riktignok for en grundig rengjøring, men er aggressivt
mot glass. Derfor brukes Perfect GlassCare i oppvaskmaskinene fra
Miele Professional. Teknologien tilpasser vannhardheten nøyaktig, slik
at alle glass vaskes grundig og skånsomt.
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Profesjonelle oppvaskmaskiner
Oppvask med friskvannsystem

Oppvaskmaskin

PG 8055 U¹

PG 8056 U¹

PG 8058 U²

Teoretisk kapasitet [tallerkener/kurver/t]

225/15

456/24

456/24

Korteste programtid [min]

8

5

5

Programmer

11

13

13

Ytre mål uten deksel H/B/D [mm]

820–880/600/580

820–880/600/580

820-880/600/600

Vanntilkoblinger

KV eller VV til 65 °C

KV og VV til 65 °C

KV og VV til 65 °C
og demin. vann*

Dampkondensator med kaldtvannståke

–

–

•

Integrert kalkfilter opptil 60 dH

•

•

•

Elektrotilkobling 3 AC 230 V, 50 Hz

•

•

•

Total tilkoblingsverdi [kW]

8,9

8,9

8,9

* helt eller delvis avsaltet vann for etterskyllingen
¹Ikke tilgjengelig i Norge
²På forespørsel

PG 8055 U og PG 8056 U
For hotell- og restaurantbransjen, catering, kantiner, forsamlingslokaler, kaféer, skoler og SFO

PG 8058 U
For hotell- og restaurantbransjen, kantiner,
forsamlingslokaler etc.

Pluss
•  Tilkobling for flytende dosering
•  Muliggjør bruk av kunststoffkurver i to
nivåer på tomme underkurver av rustfritt stål
•  Kan integreres i kjøkkeninnredningen
eller leveres som frittstående maskin (opsjon)

Pluss
•  Programmer som er skånsomme
mot glass og som har reduserte
rengjøringstemperaturer
•  Perfect GlassCare: Glans og skånsom
behandling med optimalt justert
vannhardhet
•  Tilkobling til helt eller delvis avsaltet vann for
etterskylling
•  Individuell kurvutrustning med standardeller kunststoffkurver
•  Kan integreres i kjøkkeninnredningen eller
leveres som frittstående maskin (opsjon)

Riedel Glas anbefaler Miele Professional oppvaskmaskiner!
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Utrustningsdetaljene er avhengig av produkttype
Kurver og innsatser som valgfritt tilbehør

Profesjonelle oppvaskmaskiner
Oppvask med friskvannsystem

Oppvaskmaskin

PG 8059 U

PG 8057 TD U*

Teoretisk kapasitet [tallerkener/kurver/t]

456/24

456/24

Korteste programtid [min]

5

5

Programmer

13

13

Ytre mål uten deksel H/B/D [mm]

820–880/600/600

820–880/600/600

Vanntilkoblinger

KV og VV til 65 °C

KV og VV til 65 °C

Dampkondensator med kaldtvannståke

•

•

Integrert kalkfilter opptil 60 dH

•

•

Elektrotilkobling 3N AC 400 V, 50 Hz

•

•

Total tilkoblingsverdi [kW]

8,9

8,9

maks. etterskyllingstemperatur [°C]

85

93

* Ikke tilgjengelig i Norge

PG 8059 U og PG 8057 TD U
Til alders- og sykehjem, sykehus, barnehager
og SFO
Pluss
•  Standard etterskyllingstemperatur
med 85 °C(PG 8059 U)
•  Termisk desinfeksjon med 93 °C
etterskyllingstemperatur og maks. 10 min
holdetid (PG 8057 TD U)
•  Muliggjør bruk av kunststoffkurver i to nivåer
på tomme underkurver av rustfritt stål
•  Tilkobling for flytende dosering
•  Kan integreres i kjøkkeninnredningen
eller leveres som frittstående maskin (opsjon)
•  Programmerbar holdetid
fra 0–10 min

wfk Institut bekrefter at det oppnås best mulig rengjøringshygiene
med Miele friskvannsystem.
Utrustningsdetaljene er avhengig av produkttype
Kurver og innsatser som valgfritt tilbehør
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Programmer og parametere*
Den riktige løsningen for hvert behov

Program
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PG 8055 U
SPEED

Rengjøring Skylling
[°C]¹
[°C]¹

Programtid
[Min]

Program

PG 8056 U
SPEEDplus

Rengjøring Skylling
[°C]¹
[°C]¹

Programtid*
[Min]

Superkort

-

-

-

-

Superkort

•

55

55

5

Kort

•

55

60

8

Kort

•

55

60

8

Universal

•

55

60

11

Universal

•

55

60

11

Intensiv

•

65

60

15

Intensiv

•

66

60

18

Glass

•

50

50

9

Glass

•

50

50

11

Glass spesial

-

-

-

-

Glass spesial

-

-

-

-

Ølglass

•

50

kaldt

12

Ølglass

•

50

kaldt

12

Hygiene

•

60

70

23

Hygiene

•

60

70

25
-

Hygiene Plus

-

-

-

-

Hygiene Plus

-

-

-

Vario TD

-

-

-

-

Vario TD

-

-

-

-

Bestikk

-

-

-

-

Bestikk

•

60

55

17

Kunststoff

•

50

60

15

Kunststoff

•

50

60

16

EnergiSpar

•

45

50

23

EnergiSpar

•

45

50

23

Regenerering

•

-

-

15

Regenerering

•

-

-

15

Kaldt

•

-

-

3

Kaldt

•

-

-

3

Utpumping

•

-

-

1

Utpumping

•

-

-

1

Program

PG 8059 U
HYGIENE

Rengjøring Skylling
[°C]²
[°C]²

Program

PG 8057 TD U
HYGIENEplus

Rengjøring Skylling
[°C]³
[°C]³

Programtid*
[Min]

Programtid*
[Min]

Superkort

•

55

55

5

Superkort

•

55

55

5

Kort

•

66

85

13

Kort

•

55

60

8
11

Universal

•

66

85

19

Universal

•

55

60

Intensiv

•

66

85

21

Intensiv

•

66

60

18

Glass

•

50

50

11

Glass

•

50

50

11

Glass spesial

-

-

-

-

Glass spesial

-

-

-

-

Ølglass

•

50

kaldt

12

Ølglass

-

-

-

-

Hygiene

-

-

-

-

Hygiene

-

-

-

Hygiene Plus

•

60

83

22

Hygiene Plus

•

60

83

22

Vario TD

-

-

-

-

Vario TD

•

55

93

22

Bestikk

•

60

55

17

Bestikk

•

60

55

19

Kunststoff

•

50

60

16

Kunststoff

•

50

60

17

EnergiSpar

•

45

50

23

EnergiSpar

•

45

50

23

Regenerering

•

-

-

15

Regenerering

•

-

-

15

Kaldt

•

-

-

3

Kaldt

•

-

-

3

Utpumping

•

-

-

1

Utpumping

•

-

-

1

Program

PG 8058 U
BRILLIANT

Rengjøring
med system for delvis
[°C]²
eller total avsaltning

Skylling
[°C]²

Programtid*
[Min]

Superkort

•

55

55

5

Kort

•

55

60

8

Universal

•

55

60

11

Intensiv

•

66

60

18

Glass

-

-

-

-

Glass spesial

•

45

50

14

Ølglass

•

50

kaldt

12

Hygiene

-

-

-

-

Hygiene Plus

•

60

83

22

Vario TD

-

-

-

-

Bestikk

•

60

55

19

Kunststoff

•

50

60

16

EnergiSpar

•

45

50

23

Regenerering

•

-

-

15

Kaldt

•

-

-

3

Utpumping

•

-

-

1

*Tilkobling til 3N AC 400 V, 50 Hz, varmtvann 65 °C
¹Holdetid kan justeres fra 30–70 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min
²Holdetid kan justeres fra 30–85 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min
³Holdetid kan justeres fra 30–93 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min
bortsett fra programmet Superkort: maks. 70 °C, maks. 5 min

Program

Bruk

Hygiene

Program for høye hygienekrav.
Rengjøringstemperatur: 60 °C etterskyllingstemperatur: 70 °C, Holdetid: 10 minutter

Hygiene Plus

Program for svært høye hygienekrav.
Rengjøringstemperatur: 60 °C etterskyllingstemperatur: 83 °C, Holdetid: 5 minutter

Glass spesial

Spesialprogram for vask av glass. Skånsom oppvask med temperaturer på maks. 50 °C.
Etterskylling med demineralisert vann for strålende resultater uten polering i etterkant.
AutoOpen-tørking.

EnergiSpar

Program med svært lave forbruksverdier for normalt skittent servise
med litt lenger programtid. (23 minutter)

Bestikk

Spesialprogram for vask av bestikk. Etterskylling med demineralisert vann
uten vannflekker i PG 8058 U. AutoOpen-tørking (unntatt PG 8055 U og PG 8056 U).

Kunststoff

Program med redusert spyletrykk og dobbel konsentrasjon glansemiddel for vask av kunststoff
og gode tørkeresultater. AutoOpen-tørking (unntatt PG 8055 U og PG 8056 U).

Regenerering

Regenereringsprogram for manuell start av regenereringen til det integrerte kalkfilteret.
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I fokus: De raskeste profesjonelle oppvaskmaskinene
med friskvannsystem
PG 8055 og PG 8056

Med opptil 40 programforløp pr. dag er oppvaskmaskinene SPEED og SPEEDplus de ideelle løsningene i hotell- og restaurantbransjen, bakerier og kantiner,
foreningshus og skoler.

Oppvaskmaskinene kombinerer
effektivitet, kapasitet og lønnsomhet:
•  Korteste programtid 5 min
•  To vaskenivåer for store mengder servise
•  Kapasitet opptil 24 kurver/t
•  Opptil 456 tallerkener/t i underkurven og
flere typer servise og bestikk i overkurven
•  Blandet oppvask med servise, glass, bestikk
og gryter er mulig
•  Høyest lønnsomhet med inntil
40 oppvaskomganger pr. dag
•  Valgfri bruk av kunststoffkurver i 2 nivåer
med tomme underkurver av rustfritt stål som
opsjon.
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Friskvannsystemet gir en jevn høy
rengjøringskvalitet også ved ulike typer
smuss:
•  Spesialtilpassede programmer med
individuelle rengjøringsparametere
•  Tre spylearmer fordeler vannet jevnt over
serviset slik at alle deler nås
•  Enestående oppvaskresultater takket være
effektiv sirkulasjonspumpe med integrert
oppvarming
•  Kalkfilter er standardutstyr

Med spesialprogrammer oppfylles også
svært strenge hygienekrav på en sikker
måte:
•  Friskvann for rengjørings- og
etterskyllingsfasen
•  Hygieneprogrammer med forlenget
etterskylling
•  Etterskyllingstemperaturer opptil 70 °C
•  Kabinett og betjeningspanel er enkle å
rengjøre
•  Klartekstdisplay med 3 linjer
•  Oppfyller kravene
iht. DIN 10512

«I restauranten vår er en effektiv prosess avhengig
av hvert minutt. Derfor har vi bestemt oss for
modellen «SPEEDplus». På kun 5 minutter er all
type oppvask perfekt rengjort og klart til bruk.»
Andreas Merschjohann
eier, Königs restaurant og hotell
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I fokus: Hygienesikkerhet med høye
rengjøringstemperaturer
PG 8057 TD og PG 8059

Plettfri hygiene er en selvfølge når serviset skal vaskes opp på offentlige spisesteder
og i bedrifter med fellesbespisning. Institusjoner med YOPI-personer (Young, Older,
Pregnant, Immunosuppressed) er spesielt utsatt for infeksjoner og stiller derfor svært
strenge krav til hygienen. I kampen mot spredning av infeksjonssykdommer er
Mieles profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannsystem verdifulle bidragsytere.

Absolutt rengjøringshygiene
I små kjøkken, f.eks. i barnehager og grunnskoler, men også på aldershjem, finner du som
oftest oppvaskmaskiner som ikke er produsert
for å yte maksimalt mht. rengjøringshygiene.
Ved å bruke Mieles oppvaskmaskiner med
friskvannsystem har du mulighet for å oppfylle
de strengeste kravene til hygienen. Med sin
høye etterskyllingstemperatur og tilsvarende
holdetid, er Hygiene-modellen spesialutviklet
for denne anvendelsen.
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Miele rengjøringsparametere
for maksimal hygienesikkerhet
•  Friskt, rent vann for rengjørings- og
etterskyllingsfasen
•  Intensiv filtrering av vaskevannet
•  Termisk desinfeksjonsprogram
uten tilsetting av desinfeksjonsmidler
•  Programmet varioTD med 93 °C
etterskyllingstemperatur og maks. 10 min
holdetid (HYGIENEplus)
•  Dampkondensering på slutten av
programmet

Vitenskapelig testet
wfk Institutt for anvendt forskning, Krefeld,
bekrefter at friskvannsystemet til de nye Miele
oppvaskmaskinene i serien PG 80 har en
svært god rengjøringshygiene.

wfl institutt for anvendt forskning, Krefeld

«Spesielt i årstidene med mange
infeksjonssykdommer velger vi
et rengjøringsprogram med høye
etterskyllingstemperaturer når vi
tar oppvasken.»
Xenia Komtev
Evangelisk aldershjem
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I fokus: enestående rengjøringskvalitet for servise,
glass, bestikk og tilbehør
PG 8058

Glans uten manuell etterpolering
Spesialisten på skinnende rene glass og blankt bestikk, modellen BRILLIANT, leveres
med delvis eller helt avsaltingssystem, spesialprogrammer og prosessparemetere. I hvert
glassprogram avstemmes vannhardheten slik at glassene skånes optimalt. Og, takket være
muligheten for tilkobling til et system for demineralisering av vann for etterskyllingen,
oppnår man en glans som gjør manuell etterpolering av glass og bestikk overflødig.

Optimerte forberedelsesresultater
Restauranter, hoteller og cateringbedrifter
satser på et førsteklasses resultat ved maskinell oppvask. Med vannbehandlingsteknologien kan oppvaskresultatene optimaliseres:
Tydelig reduserte kalkflekker øker hygienesikkerheten og sørger for skinnende glass og
flekkfritt bestikk uten behov for etterpolering.
Effekten og brukstiden til maskinen økes
samtidig som drifts- og servicekostnadene
som følge av kalkdannelser, reduseres til et
minimum. Dessuten bidrar det til et bedre
miljø og økt lønnsomhet takket være oppvaskmidlenes effektivitet. Vannbehandling
ved maskinell oppvask: Upåklagelig når det
gjelder kvalitet og sikkerhet!
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Teknologi for vannbehandling
For å fjerne uønsket forurensning og løsnede
mineraler fra springvannet, er modellen
BRILLIANT fra Miele Professional utstyrt med
et system for helt eller delvis avsalting av
vannet.
Delvis avsalting:
Ved delvis avsalting trekker kationbytterharpikser karbonathardheten (kalsium- og
magnesiumioner) fra vannet og bytter dem ut
med hydrogenioner. Ikke-karbonathardhet og
resterende salter blir værende i vannet.
Full avsalting:
Kation- og anionharpikser trekker alle mineraler som er til stede, ut av vannet. Det totale
saltinnholdet reduseres til nesten «Null».

Maksimal fleksibilitet
Oppvaskmaskinen Brilliant leveres som
standard uten kurver Avhengig av bruksområde, kan trådkurver med separate innsatser
brukes til ulike typer glass. Det er også mulig
å vaske to kunststoffkurver samtidig, takket
være de tomme over/-underkurvene som er
ekstraustyr Dette kombinerer høy vaskekapasitet med fordelen ved ekstra lagringsplass for glassene i kurvene.

«På vårt hotell sørger Miele oppvaskmaskiner for
skinnende resultater flere ganger om dagen. Det vi
setter størst pris på, er fordelen ved å kunne vaske
både servise, glass og bestikk samtidig i en og
samme vaskeomgang.»
Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof
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Tilbehør fra Miele Professional
For optimale oppvaskresultater og ergonomi

Det perfekte tilbehøret til oppvaskmaskinen fra Miele Professional:
Med det praktiske tilbehøret i velkjent Miele-kvalitet blir effektiviteten,
ergonomien og den skånsomme materialbehandlingen enda bedre i alle
arbeidstrinnene på grovkjøkkenet. Dermed får du mer ut av kapasiteten
til kvalitetsoppvaskmaskinen ved alle typer anvendelser.

Profesjonelt tilbehør for perfekte arbeidsforløp.
Uavhengig av hvordan planløsningen på kjøkkenet er, integreres
oppvaskmaskinen og tilbehøret slik at arbeidsflyten blir så effektiv som
mulig.
•  Kunststoffkurver for transport og oppbevaring av store mengder
glass og servise. Enkle å stable
•  Åpne, kunststoffbelagte trådkurver gir fremragende oppvaskresultater
og rask tørking av serviset
•  Sokler og understell til frittstående maskiner for ergonomisk riktig
arbeidshøyde
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ProCare Shine*
fra Miele Professional
Perfekt tilpasset oppvask- og glansemiddel
Oppvask- og glansemiddelet fra serien ProCare Shine er spesialutviklet
for bruk i oppvaskmaskinene fra Miele. En nøye tilpasset formulering
sørger for profesjonell behandling av serviset og garanterer ideell
maskinkompatibilitet. I tillegg er de svært økonomiske og imponerer
alle med sine strålende oppvaskresultater.

Tøff mot smuss, skånsom mot materialet
•  Perfekt tilpasset oppvasksystemet fra Miele Professional
•  Godkjent maskinkompatibilitet
•  Førsteklasses resultater med sparsom ressursbruk
•  Flytende oppvaskmiddel for automatisk dosering
•  Oppvaskpulver og oppvasktabletter for manuell dosering

Produkt

Egenskaper

ProCare Shine 10 MA

•  Mildalkalisk flytende oppvaskmiddel
•  Universal ved lett til middels smussgrad
•  Svært enkel håndtering

ProCare Shine 10 A

•  Alkalisk flytende oppvaskmiddel
•  Svært stor rengjøringskraft for hardnakket smuss
med stivelse, protein, te/kaffe
•  Ikke egnet for aluminium og sølv

ProCare Shine 10 GC

•  Alkalisk flytende oppvaskmiddel
•  Merket med EU-Ecolabel DE/038/036
•  Universalbruk med god rengjøringsytelse ved lett til
middels smussgrad
•  Spesielt egnet for vask av glass
•  Egnet for alkalifast oppvask, også sølv
•  Ikke egnet for vask av aluminium

ProCare Shine 11 OB

•  Oppvaskmiddel i pulverform
•  Svært stor rengjøringskraft for hardnakket smuss
med stivelse, protein, te/kaffe

ProCare Shine 12

•  Oppvasktabletter
•  Universal ved lett til middels smussgrad

ProCare Shine 40

•  Flytende glansemiddel
•  Universalbruk

ProCare Shine 40 GC

•  Flytende glansemiddel
•  Merket med EU-Ecolabel (DE/038/037)
•  Universalbruk
•  Skumreduserende effekt

ProCare Universal 61

•  Regenereringssalt for integrert kalkfilter

* Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge
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Service fra Miele Professional
Fremragende ytelse med flere utmerkelser

Miele Professional er synonymt med enestående kvalitet – også når det
gjelder service. Et landsdekkende nett av serviceteknikere garanterer
service på stedet innen 48 timer ved inngått gull-/sølvkontrakt. Det er
ingen tilfeldighet av Miele kundeservice har blitt tildelt toppkarakterer
for enestående service i flere år på rad.

Heldekkende service helt fra starten
•  Omfattende rådgivningstjenester allerede før kjøp
•  Behovsanalyse, effektivitetsanalyse,
finansieringstilbud
•  Støtte ved valg og konfigurasjon av
den optimale maskinen
•  Profesjonell støtte for levering, installasjon
og igangsetting

Individuelle serviceavtaler og kontroller
•  Regelmessige kontroller og vedlikehold
•  Optimal effektivitet og driftssikkerhet for maskinen
•  Kontraktsmodeller med behovstilpasset ytelse

Service for profesjonelle krav
•  Kvalitetsservice med et omfattende nett av serviceteknikere
(over 180 teknikere i Tyskland)
•  Kort reisetid og service innen 48 timer ved inngått gull-/sølvkontrakt
•  90 % av servicetilfellene kan fikses ved første besøk
•  Garantert: Viktige originale reservedeler er tilgjengelige opptil 15 år
etter at maskinmodellen er tatt ut av produksjon
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Flere systemløsninger for
rengjøring, hygiene og skinnende
rene resultater
Skinnende resultater for tallerkener, bestikk, glass og tilbehør
I tillegg til oppvaskmaskinene med friskvannsystem tilbyr Miele flere
frontmatere og spesielt effektive gjennomgående oppvaskmaskiner
med kurver og tanksystem.
Frontmatede oppvaskmaskiner
•  Svært korte rengjøringstider fra 45 sek
•  Spesielle glassprogrammer med en kapasitet på opptil 3234 glass/t
Gjennomgående oppvaskmaskiner med kurver
•  Svært korte programtider fra 50 sek, rengjøringskapasitet på opptil
72 kurver/t
•  Eco-variant med varmegjenvinningssystem
Riktig oppvaskmaskin med 4 enkle spørsmål
En oppvaskmaskin som er tilpasset bruksområdet, vil uten tvil øke
produktiviteten, redusere kostnadene, sikre hygienen og ikke minst gi
en enklere arbeidsdag. Etter at du har svart på 4 enkle spørsmål, gir vi
deg en anbefaling og oppgir en forhandler i nærheten. Denne forhandleren kan forsikre deg om at du får nøyaktig den oppvaskmaskinen du
trenger.
www.minoppvask.no
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Miele AS Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
E-post: professional@miele.no
www.miele.no/professional

Immer besser
Siden 1899 har Miele vært tro mot sin firmafilosofi: "Immer besser", to ord som er selve
grunnsteinen for Mieles høye kvalitets- og
produksjonsstandard og for innovasjonsviljen
til merket "Made in Germany". Et løfte som gir
de profesjonelle brukerne vissheten om at de
har valgt riktig produkt.

Aktivt miljøvern:
Papiret i denne brosjyren er bleket uten bruk av klor.

Utmerket
Miele-produktenes usvikelige fokus på topp
kvalitet og pålitelighet, er grunnen til at Miele
er blitt valgt til det beste og mest pålitelige
merket – også i store kundeundersøkelser får
produktmerket også topplassen innen kategorien «Rettferdige produksjonsbetingelser».

Alt fra samme sted
Miele Professional tilbyr høykvalitets vaskerimaskiner, oppvaskmaskiner, rengjørings- og
desinfeksjonsautomater og autoklaver - alle
med lang levetid - i tillegg til tilbehør og en
rådgivningstjeneste på høyeste nivå. Skulle
uhellet være ute, er serviceavdelingen, som
i flere år er blitt valgt til beste kundeservice,
raskt på pletten.
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