
“Immer Besser”  
tot in het kleinste detail. Miele Professional  

Product Gamma
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U kunt bij Miele Professional terecht voor was-, 
afwas-, desinfectie- en sterilsatietoestellen van 
de hoogste kwaliteit. Geen enkel detail wordt 
over het hoofd gezien. 
Van het basisontwerp tot een afgewerkt 
product: al onze toestellen worden uitgebreid 
getest en uitgeprobeerd. Door ons, maar ook 
door bedrijven wereldwijd. Ons doel is om 
ervoor te zorgen dat ons aanbod aan toestellen 
elke behoefte aankan, met uitzonderlijke 
resultaten, elke dag opnieuw.  
Alles staat bij Miele in het teken van “Immer 
Besser”. Deze filosofie werd meer dan 100 
jaar geleden bepaald door onze grondleggers, 
als een teken van Miele’s engagement voor 
kwaliteit en innovatie, en geldt vandaag nog 
steeds. Deze aandacht voor detail bepaalt het 
Miele verschil. 
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Innovatie



04Al meer dan 100 jaar is innovatie de 
kern van Miele’s succes. Van de 
eerste volautomatische 
wasautomaat tot de laatste 
ontwikkelingen in water- en 
energiebesparing, wij nemen het 
voortouw. Wanneer u een Miele 
toestel koopt, geniet u van deze 
innovatieve oplossingen. 

Onze drang naar innovatie is ook 
onafhankelijk erkend - wij wonnen 
awards voor alles van ontwerp tot en 
met het gebruik van onze technologie. 
Wanneer wij een nieuw toestel 
ontwerpen innoveren we continu:  
aanpassingen van kleine details dragen 
bij tot betere resultaten en efficiënter 
werk.  

Innovatie stopt niet bij de ontwikkeling 
van onze producten - we zijn altijd op 
zoek naar mogelijkheden om de service 
naar onze klanten te verbeteren, te 
luisteren en gehoor te geven aan u, om 
er zeker van te zijn dat we de producten 
leveren die het beste aansluiten op uw 
situatie.

Innovatieve, intelligente oplossingen

Innovatie



05 Wij begrijpen dat wanneer u een 
bedrijf leidt, u zich geen zorgen wilt 
maken over toestellen die hersteld 
moeten worden, of een vaatwasser 
die geen perfecte vaat aflevert - 
daarom is de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van onze 
producten zo belangrijk voor ons.  

Miele staat bekend om robuuste 
toestellen en de veeleisende 
duurzaamheidstesten die alle toestellen 
doorlopen tijdens de productie. 
Veeleisend zijn we dan ook: onze 
wasautomaten zijn bijvoorbeeld getest op 
een looptijd van 40.000 wasprogramma’s. 
Dat is een hele hoop lakens, handdoeken 
of mops. Ieder afzonderlijk toestel wordt 
ook getest voor ze bij de gebruiker 
terecht komen. Wij letten op de details 
zodat u dit niet hoeft te doen. 

Wij zijn toegewijd aan onze producten, 
reactietijd, leveringen en installatie. Dit 
alles geeft toestellen met uitstekende 
prestaties, lange levensduur en lage 
exploitatiekosten. Investeren in Miele leidt 
op lange termijn tot kostenbesparingen 
én gemoedsrust.

Kwaliteit & betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid
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Betrouwbaarheid
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Prestatie

Prestatie

Voor als het meer moet zijn.
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Prestatie

Of uw vaatwerk moet glanzen, uw 
lakens kraaknet moeten zijn of uw 
handdoeken perfect gedroogd, 
Miele toestellen zijn ontworpen met 
het oog op prestatie. 

Met een Miele toestel combineert u 
optimale resultaten met een zachte 
behandeling, dus uw investering in de 
beste toestellen is ook een investering in 
uw voorwerpen. Uw vaatwerk en bestek 
blijft glanzend nieuw, mops en textiel 
gaan langer mee. 

Doorheen ons gamma worden alle 
toestellen uitgebreid getest en behoren 
ze consequent tot de beste. U kunt 
deze resultaten zelf ondervinden in onze 
showroom in Mollem, Asse. Hier kunt 
u zelf onze producten testen en een 
antwoord vinden op al uw vragen.

Ontworpen met het oog op 

prestaties 



09 Wie er ook uw toestel gebruikt, 
Miele zorgt telkens weer voor de 
beste resultaten. Onze toestellen 
zijn namelijk zo gemakkelijk in 
gebruik en aanpasbaar aan iedere 
klant.  

Wij denken na over de details - 
wastemperatuur, programmatijden en 
optimale programma instellingen -zodat 
u hier niet over hoeft na te denken. Indien 
u steeds tafellakens en servetten wast, 
dan zorgen wij ervoor dat u hiervoor een 
programma heeft. Heeft u een berg vuile 
borden en kopjes? Dan zorgt Miele voor 
een programma op uw maat. 

Wanneer u een nieuw toestel koopt, 
zorgen wij ervoor dat uw favoriete 
programma’s binnen handbereik zijn. Dit 
bespaart tijd en zorgt steeds opnieuw 
voor de beste resultaten.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksgemak
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Gebruiksgemak



11 U hoeft zich geen zorgen te maken 
over de stijgende kost van energie, 
wij zorgen ervoor dat al onze 
toestellen zuinig omspringen met 
energie en water. De kern van ons 
product design zijn duurzame en 
rendabele prestaties voor optimale 
resultaten.

Onze toestellen gaan langer mee, zo 
schaft u minder snel nieuwe aan. Dit 
heeft op zijn beurt een impact op het 
milieu. Is een toestel toch aan het einde 
van zijn levensloop, dan zijn de meeste 
onderdelen volledig recycleerbaar - van 
begin tot einde zorgen wij voor een 
maximale duurzaamheid.

Duurzame, rendabele 

prestaties

Milieu
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Service

Kiest u voor Miele Professional, dan 
kiest u voor een uitstekende service, 
er is geen betere. U krijgt  
toegang tot een brede waaier van  
diensten, waaronder pre-sales  
advies, planning, haalbaarheids-
studies en financieel advies.

Wie een druk wassalon/wasserij of 
drukke keuken runt kan zich geen defecte 
toestellen veroorloven. Miele Professional 
weet dit. Daarom staan onze techniekers 
dezelfde dag of de volgende werkdag tot 
uw beschikking bij een defect. 

Bij Miele Professional weten we dat niet 
iedere ruimte dezelfde is. Daarom bieden 
we aan iedereen met plannen voor een 
nieuwe werksite gratis design advies aan.  
Onze consultant bezoekt de ruimte 
en geeft advies in verband met de 
juiste producten en ontwerpt op maat 
gemaakte plannen om het maximale te 
halen uit uw werkplek.  
 
Al onze producten worden verdeeld 
vanuit België en zijn altijd in stock. 
Zo kunnen wij een snelle levering 
garanderen. 

Met Miele Professional krijgt u steeds de 
producten die u nodig heeft, wanneer u 
die nodig heeft.

Ongeëvenaarde service

Miele Full-service. Uw voordelen op een rij:

• Uw toestel blijft optimaal beschikbaar en betrouwbaar.
• Financieel weet u waar u aan toe bent: storingen, herstellingen en onderhoud zijn 

in de prijs inbegrepen.
• U verlengt de levensduur en de waarde van uw toestellen door de werking ervan 

van nabij te laten opvolgen.
• Tijdens zijn bezoek kan de technicus u deskundig advies geven over 

gebruiksgoederen zoals filters, strijkdoeken, ...



13 Wassen, drogen, strijken, afwassen, 
desinfecteren en steriliseren   

Van Professional, voor de Professional. Al vele jaren 
neemt Miele het voortouw inzake wassen, drogen 
en afwassen, zowel voor huishoud als professionele 
toepassingen.  
Ook voor desinfecteren behoort Miele Professional 
bij de beste. Ons gamma wordt compleet door 
onze toebehoren zoals muntsystemen, sokkels en 
doseerapparatuur.  

Deze brochure omvat het volledige gamma van Miele 
Professional.

Gamma Overzicht

Gamma

* De Miele Professional toestellen voldoen aan de machine richtlijnen en bieden zo 

bescherming aan uw personeel bij het dagelijkse werk. Uw bedrijf is zo volledig conform aan 

de veiligheidsvoorschriften en loopt geen risico op boetes bij arbeidsinspecties.
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Wasautomaten
Laadcapaciteit 6,5 - 8 kg 
Profiline sturing

Wasautomaten
Laadcapaciteit 6,5 - 8 kg 
Profitronic L Vario sturing

6.5 kg
PW 5062
• Profiline B sturing, met 5 

standaardprogramma‘s
• Laadcapaciteit 6.5 kg 
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• G factor 526
• Restvocht 50%
• Afvoerpomp
• Witte uitvoering

6.5 kg
PW 6065 
• Profiline L Vario sturing, 

flexibele sturing met specifieke 
programma‘s per toepassing

• Laadcapaciteit 6.5 kg 
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• G factor 526
• Restvocht 49%
• Afvoerpomp of afvoerklep
• Witte of inox uitvoering

6.5 kg
PW 5065
• Profiline L sturing, met 5 

standaardprogramma‘s en 11 
speciale programma‘s

• Laadcapaciteit 6.5 kg 
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• G factor 526
• Restvocht 50%
• Afvoerpomp of afvoerklep
• Witte of inox uitvoering

8 kg
PW 5082
• Profiline B sturing, met 7 

standaardprogramma‘s
• Laadcapaciteit 8 kg 
• SoftCare trommel 80 l
• Centrifugeertoerental 1200 tpm
• G factor 400
• Restvocht 52%
• Afvoerpomp of afvoerklep
• Octoblauw uitvoering

8 kg
PW 6080
• Profiline L Vario sturing, 

flexibele sturing met specifieke 
progamma‘s per toepassing

• Laadcapaciteit 8 kg 
• SoftCare trommel 80 l
• Centrifugeertoerental 1300 tpm
• G factor 520
• Restvocht 49%
• Afvoerpomp of afvoerklep
• Octoblauw of inox front uitvoering

Wassen 

Kapsalon en haarkliniek Lafayette in Dendermonde koos voor Miele
Lafayette & Miele: één team voor gemoedsrust en professionaliteit
Al meer dan 30 jaar rekenen ze bij Lafayette op de professionele toestellen van Miele. Aangezien zowel de droogkasten als 
wasmachines dag in dag uit draaien, zorgt een kwalitatieve partner als Miele voor de nodige gemoedsrust en zekerheid. Schone 
handdoeken zijn immers een klein, maar belangrijk detail. Waarom Miele? „De toestellen kunnen grote volumes aan, vergen amper 
onderhoud en als er toch eens iets aan scheelt, dan staat de technicus hier binnen de 48 uur om het te herstellen. Direct met de 
juiste wisselstukken zodat het ook bij het eerste bezoek hersteld is“, geeft Lyza aan. De Miele professional toestellen kunnen dan ook 
makkelijk 30.000 draaiuren aan, terwijl je bij een gewoon huishoudelijk toestel maximaal op 10.000 uren kan rekenen. 
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Wasautomaten

10 kg
PW 5105
• Profitronic L sturing, flexibele 

sturing met specifieke 
programma‘s per toepassing

• Laadcapaciteit 10 kg
• SoftCare trommel 100 l
• Centrifugeertoerental 1100 tpm
• G factor 370
• Restvocht 51%
• Afvoerpomp of afvoerklep
• Octoblauw uitvoering

14 kg
PW 413
• Profitronic D sturing, 12 

beschikbare programma‘s 
waarvan 6 te versleutelen 
onder druktoetsen

• Laadcapaciteit 14 kg
• SoftCare trommel 130 l
• Centrifugeertoerental 950 tpm
• G factor 360
• Restvocht 50%
• Afvoerklep
• Octoblauw uitvoering

20 kg
PW 418
• Profitronic D sturing, 12 

beschikbare programma‘s 
waarvan 6 te versleutelen 
onder druktoetsen

• Laadcapaciteit 20 kg
• SoftCare trommel 180 l
• Centrifugeertoerental 950 tpm
• G factor 360
• Restvocht 50%
• Afvoerklep
• Octoblauw uitvoering

Met één zachte vingerdruk sluit u 
de nieuwe deur. Deze sluit zichelf 
af bij start van het programma en 
ontgrendelt automatisch na afloop van 
het programma. Vulopening 415 mm.

SoftCare trommel 2.0
De SoftCare trommel zorgt voor 
een zachte, maar efficiënte was 
behandeling van uw textiel. De 
vernieuwde perforaties in de 
meeneemribben zorgen voor een 
optimale bevochtiging van het 
textiel van bovenaf. Inkepingen 
aan de rand van de trommel 
zorgen ervoor dat alle vuilresten 
worden afgevoerd en niet 
langer aan de meeneemribben 
achterblijven.

Een naadloze sopcontainer 
zorgt voor een betere 
waterdoorstroming en 
dynamische stroming rond 
de verwarmingselementen 
met als resultaat een beter 
wasproces en minder 
water-en energieverbruik.  

De nieuwe dubbele veren 
zorgen voor ongeziene stabiliteit 
en verlengt de levensduur 
aanzienlijk.

Wassen 

NIEUWE LIJN
NIEUW

Laadcapaciteit 10 kg
Profitronic L sturing

Laadcapaciteit 14 kg
Profitronic D sturing

Laadcapaciteit 20 kg
Profitronic D Sturing
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Wasautomaten

12 kg
PW 811
• Profitronic M sturing, vrij 

programmeerbaar
• Laadcapaciteit 12 kg
• SoftCare trommel 110 l
• Centrifugeertoerental 1150 tpm
• G factor 460
• Restvocht 45%
• Afvoerklep
• Inox front

16 kg
PW 814
• Profitronic M sturing, vrij 

programmeerbaar
• Laadcapaciteit 16 kg
• SoftCare trommel 140 l
• Centrifugeertoerental 1075 tpm
• G factor 460 
• Restvocht 45%
• Afvoerklep
• Inox front

20 kg
PW 818
• Profitronic M sturing, vrij 

programmeerbaar
• Laadcapaciteit 20 kg
• SoftCare trommel 180 l
• Centrifugeertoerental 1075 tpm
• G factor 460
• Restvocht 45%
• Afvoerklep
• Inox front

Eco Pulse Wash 
Een geoptimaliseerd wasritme zorgt 
voor nog betere opname van water en 
zeep wat het wasresultaat bevorderd 
en waardoor nog kortere programma 
tijden gerealiseerd worden.

Het nieuwe retrofitable weegsysteem 
past het wasproces aan in functie 
van de belading en zorgt zo voor een 
aanzienlijke besparing van water, zeep 
en energie in functie van de belading. 

NIEUWLaadcapaciteit 12 kg
Profitronic M sturing

Laadcapaciteit 16 kg
Profitronic M sturing

Laadcapaciteit 20 kg
Profitronic M Sturing

Wassen 

Idem   
met dat beetje meer.NIEUWE LIJN
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Wassen 

Wasautomaten Reine - Onreine Zijde
Laadcapaciteit 16-32 kg
Profitronic M sturing, vrij programmeerbaar

Wasautomaten
Laadcapaciteit 6,5-10 kg
Voor MOPS

Wasautomaten
Laadcapaciteit 24-32 kg
Profitronic M sturing, 
vrij programmeerbaar

32 kg
PW 6323
• Profitronic M sturing
• Laadcapaciteit 32 kg
• SoftCare trommel 320 l
• Centrifugeertoerental 

975 tpm 
• G factor 360
• Restvocht 50%

16 kg
PW 6163
• Profitronic M sturing
• Laadcapaciteit 16 kg
• SoftCare trommel 160 l
• Centrifugeertoerental 

975 tpm 
• G factor 360
• Restvocht 49%

24 kg, 32 kg
PW 6241
• Profitronic M sturing
• Laadcapaciteit 24 kg
• SoftCare trommel 240 l
• Centrifugeertoerental 

max. 1100 tpm
• G factor 542
• Restvocht 46%

PW 6321
• Profitronic M sturing
• Laadcapaciteit 32 kg
• SoftCare trommel 320 l
• Centrifugeertoerental 

max. 1100 tpm
• G factor 448
• Restvocht 50%

6.5 kg
PW 5064 MOPSTAR
• Novotronic L sturing met 

specifieke programma‘s voor 
mops, schoonmaakdoeken e.a.

• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• G factor 526
• Bereik restvochtigheid 40 à 

150 % (afhankelijk van de 
MOP)

• Afvoerklep
• Witte uitvoering

24 kg
PW 6243
• Profitronic M sturing
• Laadcapaciteit 24 kg
• SoftCare trommel 240 l
• Centrifugeertoerental 

975 tpm 
• G factor 360
• Restvocht 50%

8 kg
PW 5084 MOPSTAR
• Profiline sturing met specifieke 

programma‘s voor mops, 
schoonmaakdoeken e.a.

• Laadcapaciteit 8 kg
• SoftCare trommel 80 l
• Centrifugeertoerental 1300 tpm
• G factor 400
• Bereik restvochtigheid 40 à 150 

% (afhankelijk van de MOP)
•  Afvoerklep
• Octoblauw uitvoering

Systeemoplossing voor een hoger niveau
Alle hygiënemaatregelen zijn tevergeefs wanneer het wasgoed bij het wassen niet 
betrouwbaar wordt gereinigd en gedesinfecteerd. Hoogwaardige wasautomaten 
vormen daarom een absolute voorwaarde voor de wasserijhygiëne. Miele 
Professional voldoet aan deze eis met betrouwbare en duurzame wasautomaten 
en droogautomaten met de bekende kwaliteit van Miele. Karin Valckenier, 
diensthoofd schoonmaak van AZ Maria Middelares te Gent koos voor Miele. 

De wasserij en schoonmaak zijn belangrijke logistieke schakels in de zorg. 
Karin Valckenier: „Als mensen op hotel gaan, zijn er in de eerste plaats 3 zaken die hun mening 
vormen: of de mensen vriendelijk zijn, of het proper is en of het eten lekker is. In ziekenhuizen is dat 
eigenlijk ook zo. Dat de zorgverlening goed is en de ingreep goed verloopt, daar gaan ze sowieso 
vanuit. Maar bovenal zullen ze zich ook goed herinneren of het ziekenhuis netjes was, de mensen 
vriendelijk en het eten lekker. Als wasserij en schoonmaakdienst spelen wij een rol in twee van die 
factoren: netheid en vriendelijkheid. Schoonmakers zijn vaak het eerste en meest toegankelijke 
contactpunt voor de patiënten en bewoners. Daar hechten we dus veel belang aan. Miele 
Professional stond ons met raad en daad bij om dit elke dag opnieuw weer te kunnen waarmaken.“

Speciale uitvoeringen
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Droogautomaten
Laadcapaciteit 6.5 - 8 kg
Profiline sturing

Drogen 

Laadcapaciteit 6.5 - 8 kg
Profitronic L sturing

6.5 kg
PT 7135 C Vario
• Profitronic L sturing met 

elektronische vochtmeting, 
5 bestuursystemen en 24 u 
startuitstel 

• 15 standaardprogramma‘s 
met 4 droogfases, 
2 getimede 
droogprogramma‘s, tot 5 
activeerbare programma‘s 
en 5 individuele 
programma‘s 

• Condens-droogsysteem
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l
• Droogtijd 89 min*
• Witte of inox uitvoering

6.5 kg
PT 7136 Vario
• Profitronic L Vario 

sturing met elektronische 
vochtmeting, 5 
bestuursystemen en 24 u 
startuitstel

• 15 standaardprogramma‘s 
met 4 droogfases, 
2 getimede 
droogprogramma‘s, tot 5 
activeerbare programma‘s 
en 5 individuele 
programma‘s 

• Luchtafvoer 
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l
• Droogtijd 41 min*
• Witte of inox uitvoering

8 kg
PT 7186 Vario
• Profitronic L Vario sturing 
• met 16 

standaardprogramma‘s 
met en 22 doelgroep-
programma‘s 

• Luchtafvoer 
• Laadcapaciteit 8 kg
• SoftCare trommel 180 l
• Droogtijd 41 min*
• Octoblauw of inox 

uitvoering

6.5 kg
PT 5135 C
• Profiline sturing met  

2 standaardprogramma‘s,  
13 programma‘s naargelang  
het textiel en startuitstel 

• Condens-droogsysteem 
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l
• Droogtijd 89 min*
• Witte uitvoering

6,5 kg 
PT 5136
• Profiline sturing met  

2 standaardprogramma‘s,  
13 programma‘s naargelang  
het textiel en startuitstel 

• Luchtafvoer 
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l
• Droogtijd 41 min*
• Witte uitvoering 

* bij 55% restvochtigheid

8 kg
PT 5186
• Profiline B sturing met 

elektronische vochtmeting en 
minuterie

• Luchtafvoer 
• Laadcapaciteit 8 kg
• SoftCare trommel 180 l
• Droogtijd 41 min*
• Uitvoering Octoblue

10 kg
PW 5104 MOPSTAR
• Profiline sturing 

met specifieke 
programma‘s voor mops, 
schoonmaakdoeken e.a.

• Laadcapaciteit 10 kg
• SoftCare trommel 100 l
• Centrifugeertoerental 

1100 tpm
• G factor 370
• Bereik restvochtigheid 

40 à 150 % (afhankelijk 
van de MOP)

• Afvoerklep
• Octoblauw uitvoering
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Droogautomaten
Laadcapaciteit 10 - 40 kg 
Profitronic B sturing Profitronic B Plus sturing, restvochtmeting

16 kg / 20 kg
PT 8401
• Profitronic B sturing met  

viertraps temperatuurkeuze
• Geventileerde droger met  

luchtrecuperatie 
• Laadcapaciteit 16 kg of 20 kg
• SoftCare trommel 400 l
• Elektrisch, gas of stoom
• Droogtijd 24 min / 28 min*

10 kg / 13 kg
PT 8253
• Profitronic B Plus sturing  

met restvochtmeting  
12 programma‘s  

• Geventileerde droger met 
luchtrecuperatie

• Laadcapaciteit 10 kg of 13 kg
• SoftCare trommel 250 l
• Droogtijd 20 min / 31 min*

13 kg / 16 kg 
PT 8333
• zie PT 8253, maar 13 kg 

of 16 kg laadcapaciteit, 
trommelvolume 325 l

• Droogtijd 54 min / 62 min*

16 kg / 20 kg
PT 8403
• zie PT 8253, maar 16 kg 

of 20 kg laadcapaciteit, 
trommelvolume 400 l

• Droogtijd 24 min / 28 min*

20 kg / 25 kg
PT 8503
• Profitronic B Plus sturing  

met restvochtmeting  
12 programma‘s  

• Geventileerde droger met 
luchtrecuperatie

• Laadcapaciteit 20 kg of 25 kg
• SoftCare trommel 500 l
• Droogtijd 24 min / 32 min*

32 kg / 40 kg 
PT 8803
• zie PT 8503, maar 32 kg 

of 40 kg laadcapaciteit, 
trommelvolume 800 l

• Droogtijd 29 min / 35 min*

10 kg / 13 kg
PT 8251
• Profitronic B sturing COP,  

voor muntgebruik in de  
zelfbedieningssector met  
viertraps temperatuurkeuze

• Geventileerde droger met  
luchtrecuperatie 

• Laadcapaciteit 10 kg of 13 kg
• SoftCare trommel 250 l
• Elektrisch of gas
• Droogtijd 20 min / 31 min*

13 kg / 16 kg 
PT 8331
• Profitronic B sturing COP,  

voor muntgebruik in de  
zelfbedieningssector met  
viertraps temperatuurkeuze

• Geventileerde droger met  
luchtrecuperatie 

• Laadcapaciteit 13 kg of 16 kg
• SoftCare trommel 325 l
• Elektrisch of gas
• Droogtijd 24 min / 29 min*

* bij 50% restvochtigheid

Drogen 
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Droogautomaten
Laadcapaciteit 10 - 40 kg 
Profitronic M sturing, vrij programmeerbaar

Warmtepompdrogers
Laadcapaciteit 6.5 - 16 kg 
Profiline & Profitronic M sturing

10 kg / 13 kg
PT 8257
• Profitronic M sturing  

met restvochtmeting  
en verschilllende  
programmapakketten, vrij  
programmeerbaar

• Geventileerde droger met  
luchtrecuperatie

• Laadcapaciteit 10 kg of 13 kg
• SoftCare trommel 250 l
• Droogtijd 20 min / 31 min*

 
13 kg / 16 kg
PT 8337
• zie PT 8257, maar 13 kg  

of 16 kg laadcapaciteit,  
trommelvolume 325 l

• Droogtijd 24 min / 29 min*

* bij 50% restvochtigheid

16 kg / 20 kg
PT 8407
• Profitronic M sturing 

met restvochtmeting 
en verschilllende 
programmapakketten,  
vrij programmeerbaar

• Geventileerde droger met 
luchtrecuperatie

• Laadcapaciteit 16 kg of 20 kg
• SoftCare trommel 400 l
• Droogtijd 24 min / 28 min*

20 kg / 25 kg
PT 8507
• Profitronic M sturing 

met restvochtmeting 
en verschilllende 
programmapakketten,  
vrij programmeerbaar

• Geventileerde droger met 
luchtrecuperatie

• Laadcapaciteit 20 kg of 25 kg
• SoftCare trommel 500 l
• Droogtijd 24 min / 32 min*

32 kg / 40 kg
PT 8807
• zie PT 8507, maar 32 kg 

of 40 kg laadcapaciteit, 
trommelvolume 800 l

• Droogtijd 29 min / 35 min*

10 kg / 13 kg
PT 8257 WP
• Profitronic M sturing 

met restvochtmeting en 
verschillende programma‘s,  
vrij programmeerbeer

• Warmtepomp droging 
• Laadcapaciteit 10 kg of 13 kg
• SoftCare trommel 250 l
• Droogtijd 44 min / 49 min*

13 kg / 16 kg 
PT 8337 WP
• zie PT 8257, maar 13 kg 

of 16 kg laadcapaciteit, 
trommelvolume 325 l

• Droogtijd 54 min / 62 min*

6.5 kg
PT 5137 WP
• Profiline sturing
• Warmtepomp droging
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 I

Drogen 

De warmtepompen van Miele bieden tal van voordelen. De plaatsingsvrijheid is één voordeel 
van warmtepompen, maar ook het verbruik wordt gunstig beïnvloed. De investering wordt 
op enkele jaren terugverdiend, afhankelijk van de instelling. Het verbruik bedraagt namelijk 
zo‘n 0,23 kW per kilogram was, terwijl dit bij een gewone droogkast rond de 0,50kW 
schommelt. „Bij Westervier in Brugge beschikken we over 4 wasmachines met een inhoud 

van 16 kilogram in combinatie met 4 droogkasten. Indien we voor gas kozen, dan hadden we 
weliswaar maar drie droogkasten nodig, maar dan moeten we meteen ook investeren in een 
schoorsteen. Dankzij de warmtepompen is het verbruik bovendien een pak lager waardoor 
we op relatief korte termijn de investering terugwinnen. Dat speelt uiteraard mee in de 
beslissing. We hebben dan ook heel wat wasgoed te verwerken.“ 

Woonzorgcentrum Westervier koos voor de Miele Warmtepompdrogers
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SlimLine droogautomaten
Laadcapaciteit 12 - 15 kg 
Profitronic B (COP) sturing, tijdgestuurd

Profitronic B PLUS sturing,  
restvochtmeting

Drogen 

12 kg / 15 kg
PT 8301
• Profitronic B sturing,  

tijdsgestuurd met  
4 temperatuurinstellingen

• Geventileerde droger 
• Laadcapaciteit 12 kg of 15 kg
• Gegalvaniseerde trommel 300 l
• Droogtijd 34 min / 42 min*

* bij 50% restvochtigheid bij aanvang

12 kg / 15 kg
COP version
• zie PT 8301, maar met 

Profitronic B COP sturing 
zonder tijdsaanduiding 
voor aansluiting op externe 
bediening en betaalsysteem in 
wasserijen

• Droogtijd 34 min / 42 min*

12 kg / 15 kg
PT 8303
• Profitronic B PLUS sturing  

met restvochtmeting,  
12 programma‘s

• Geventileerde droger 
• Laadcapaciteit 12 kg of 15 kg
• Gegalvaniseerde trommel 300 l
• Droogtijd 34 min / 42 min*

8 kg / 10 kg
PT 8203 WP
• Profitronic B PLUS sturing  

met restvochtmeting,  
12 programma‘s

• Condenserende droger met 
warmtepomp technologie

• Laadcapaciteit 8 kg of 10 kg
• Gegalvaniseerde trommel 200 l
• Droogtijd tussen 31 à 64 min
• 50% energiebesparing met 

warmtepompdroger

SlimLine warmtepompdroger
Profitronic B PLUS sturing,
restvochtmeting

Slank model 711 mm breedte
Perfect voor enge ruimtes en 
smalle doorgangen. Transport 
vriendelijk.
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Was-droog combinatie
Laadcapaciteit 2 x 8 kg 
Profitronic L sturing

Was-droog combinatie

Laadcapaciteit 2 x 6,5 kg 
Profiline & Profitronic L sturing

2 x 8 kg
PWT 6089 Wasautomaat
• Profitronic L sturing  

met 16 basisprogramma‘s en  
52 doelgroepprogramma‘s

• Laadcapaciteit 8 kg
• SoftCare trommel 80 l
• Centrifugeertoerental 1300 tpm
• g factor 520, restvocht 49%

PT 7189 Droogautomaat
• Profitronic L sturing  

met 16 basisprogramma‘s en 
52 doelgroepprogramma‘s

• Geventileerde droger 
• Laadcapaciteit 8 kg
• SoftCare trommel 180 l

2 x 6,5 kg
PW 5065 Wasautomaat
• Profiline L sturing, met  

5 standaardprogramma‘s en 
11 speciale programma‘s

• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• g factor 526,  

Restvocht 50%

PT 5135 Droogautomaat
• Profiline L sturing met  

2 standaardprogramma‘s,  
13 programma‘s naargelang  
het textiel en startuitstel 

• Condens-droogsysteem 
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l

2 x 6,5 kg
PW 6065 Wasautomaat
• Profitronic L sturing met 

startuitstel tot 24 u
• 16 standaardprogramma‘s, 

tot 10 activeerbare 
programmapakketten en 5 
doelgroepprogramma‘s

• Direct-access keys
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 59 l
• Centrifugeertoerental 1400 tpm
• g factor 526,  

Restvocht 49%

PT 7136 Droogautomaat
• Profitronic L sturing met 

elektronische vochtmeting, 
5 bestuursystemen en 24 u 
startuitstel

• 15 standaardprogramma‘s 
met 4 droogfases, 2 getimede 
droogprogramma‘s, tot 5 
activeerbare programma‘s en 5 
individuele programma‘s 

• Luchtafvoer 
• Laadcapaciteit 6.5 kg
• SoftCare trommel 130 l
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HM 16-83
• Roldiameter 160 mm
• Bruikbare rollengte 830 mm
• Rolbewikkeling: Staalwol met 

ARAMID-maaldviltdoek
• Verwarming elektrisch
•  15 kg/u capaciteit  

bij 20% restvocht
• Vingerbeveiliging
• Wasafname vooraan

Strijkmangels
met roldiameter 160 - 250 mm

PM 1210
• Roldiameter 210 mm
• Bruikbare rollengte 1000 mm
• Rolbewikkeling: Staalwol met 

ARAMID-naaldviltdoek
• FlexControl voetbediening
• Verwarming elektrisch
• 24 kg/u capaciteit met 25% restvocht
• Vingerbeveiliging
• Wasafname vooraan
• In hoogte verstelbaar  

(zittend werken mogelijk)
• Optie: met luchtafvoer

PM 1214
• Roldiameter 210 mm
• Bruikbare rollengte 1400 mm
• Rolbewikkeling: Staalwol met  

ARAMID-naaldviltdoek
• FlexControl voetbediening
• Verwarming elektrisch
• 33 kg/u capaciteit met 25% restvocht
• Vingerbeveiliging
• Wasafname vooraan
• In hoogte verstelbaar  

(zittend werken mogelijk)
• Met luchtafvoer

PM 1217
• Roldiameter 210 mm
• Bruikbare rollengte 1660 mm
• Rolbewikkeling: Staalwol met  

ARAMID-naaldviltdoek 
(optie: lamellenbewikkeling)

• FlexControl voetbediening
• Verwarming elektrisch
• 54 kg/u capaciteit met 25% restvocht
• Vingerbeveiliging
• Wasafname vooraan
• In hoogte verstelbaar  

(zittend werken mogelijk)
• Met luchtafvoer

Strijken 
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PM 1318
• Roldiameter 300 mm
• Rollengte incl. omhulsel 1750 mm
• Verwarming elektrisch of gas
• 75 kg/u capaciteit met 25% restvocht,  

91% oppervlaktedekking (elektrisch)
• Met luchtafvoer

PM 1418
• Roldiameter 365 mm
• Rollengte incl. omhulsel  

1750 mm
• Verwarming elektrisch of gas
• 90 kg/u capaciteit met 25% 

restvocht, 
91% oppervlaktedekking 
(elektrisch)

• Met luchtafvoer

PM 1421
• Roldiameter 365 mm
• Rollengte incl. omhulsel  

2040 mm
• Verwarming elektrisch of gas
• 96 kg/u capaciteit met 25% 

restvocht,  
88% oppervlaktedekking 
(elektrisch)

• Met luchtafvoer

Strijken 

Strijkmangels
met roldiameter 300 - 365 mm

Strijkmangels
met Roldiameter 600 - 800 mm
op aanvraag
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Afwasautomaten
Verswater circulatie

Afwassen

PG 8080 u
• Elektronische besturing met  

9 programmas
• Onderbouw zonder deksel
• Verswater systeem
• Capaciteit tot 164 borden per uur
• Kortste programma 23 min

PG 8080 i
• Elektronische besturing met  

9 programmas
• Inbouw zonder deksel en 

zonder frontpaneel
• Capaciteit tot 164 borden per uur
• Kortste programma 23 min

PG 8080
• Elektronische besturing met  

9 programmas
• Vrijstaand met deksel
• Verswater systeem
• Capaciteit tot 164 borden per uur
• Kortste programma 23 min

PG 8083
• Elektronische besturing met  

8 programmas
• Verswater systeem
• Capaciteit tot 240 borden per uur
• Kortste programma 17 min

PG 8081
• Elektronische besturing met  

7 programmas
• Verswater systeem
• Capaciteit tot 180 borden per uur
• Kortste programma 17 min

Kabouterland in Lennik koos voor een Miele Professional Hygiëneplus PG 8057 afwasautomaat
Directrice Nadine Savels getuigd. Een professionele vaatwasmachine was 
meer dan welkom. „Het is een grote stap vooruit. Ons vorig toestel had 
namelijk geen korte programma‘s. De professionele vaatwas van Miele wel, 
waardoor we nu op drukke momenten grotere hoeveelheiden snel kunnen 
afwassen. De bordjes, lepeltjes en bekertjes, op bepaalde momenten komt 
het plots allemaal tegelijk, dan is snel kunnen schakelen belangrijk. Aangezien 
veel van onze vaat uit plastiek bestaat, is ook het specifieke programma 
voor plastiek een echte verbetering gebleken. Normaal duurt het een tijdje 

vooraleer het plastiek droog is, maar ook hier winnen we nu heel wat tijd.“ Daarnaast 
is de nieuwe vaatwas uitgerust met een desinfectieprogramma. In Kabouterland 
gebruiken ze het elke dag: voor de spenen, de bekertjes en speelgoed. Het is geen 
overbodige luxe. Als het op onderhoud en herstellingen aankomt, is de doelstelling 
van Miele Professional om binnen een periode van 48 uur, soms zelf 24 uur, elke 
storing te verhelpen. Via een innovatief belsysteem kom je als klant meteen bij de 
juiste persoon terecht op de technische dienst om problemen te melden of gewoon 
indien je een vraag hebt. 
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Afwassen

PG 8056 Speedplus
• Onderbouw model mits kit om 

te bouwen tot vrijstaand model
• Touchcontrol
• Elektronische besturing met  

13 programma‘s
• Speedplus: super kort 

programma 5 min
• Easy Open
• Capaciteit: 456 border per uur 

of 24 rekken per uur
• kortste programma 5 min
• 2 wateringangen:  

koud EN warm water

PG 8057 Hygiëneplus
• Onderbouw model mits kit om 

te bouwen tot vrijstaand model
• Touchcontrol
• Elektronische besturing met  

13 programma‘s
• Hygiëne plus programma: 

spoelen bij 83 en 93°C
• Auto Open / Auto Close
• Droging
• Ingebouwde dampcondensor
• Capaciteit: 456 border per uur 

of 24 rekken per uur
• kortste programma 5 min
• 2 wateringangen:  

koud EN warm water

PG 8055 Speed
• Onderbouw model mits kit om 

te bouwen tot vrijstaand model
• Touchcontrol
• Elektronische besturing met  

11 programma‘s
• Speed: basis kort programma 

8 min
• Easy Open
• Capaciteit: 225 border per uur 

of 15 rekken per uur
• kortste programma 8 min
• 1 wateringang:  

koud OF warm water

PG 8058 Brilliant
• Onderbouw model mits kit om 

te bouwen tot vrijstaand model
• Touchcontrol
• Elektronische besturing met  

13 programma‘s
• Glazen speciaal programma: 

perfecte reinigingstemperatuur 
+ mogelijkheid om te spoelen 
met osmose water voor een 
perfect resultaat

• Auto Open / Auto Close
• Droging
• Ingebouwde dampcondensor
• Capaciteit: 456 border per uur 

of 24 rekken per uur
• kortste programma 5 min
• 3 wateringangen:  

koud EN warm water en 
separate ingang voor  
osmose water

Flessenreiniger
• Vrijstaand model, kan 

ondergebouwd worden zonder 
het deksel

• Touchcontrol 
• Elektronische besturing met 3 

vaste programma‘s en 1 vrij te 
programmeren

• Flessen worden door directe 
inspuiting perfect van binnen 
en buiten gereinigd

• Elke fles wordt veilig geklemd 
in een aparte houder om 
glasbruik te voorkomen

• De normale vaat kan 
gecombineerd worden 

• Naspoelen met osmose of 
demi water mogelijk 

• Ingebouwde waterontharder
• Korste programma: 5 min (vrij 

te programmeren)
• 2 wateringangen: koud en 

demi/osmose
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PG 8164
• Glazen en bestek reiniger
• Korste programma: 45 sec
• Aantal glazen per uur: max 

1.280
• Voor korven van 400 x 400
• Met ingebouwde Osmose
• 2 ingebouwde doseerpompen
• 2 geïntegreerbare reservoirs 

voor dertergent

PG 8166
• Kortse programma: 55 sec
• Aantal borden per uur: max 

900
• Voor koven van 500 x 500
• Ingebouwde waterontharder
• 2 aansluitpunten voor externe 

reservoirs

PG 8169
• Korste programma: 55 sec
• Aantal borden per uur: max 

900
• Voor korven van 500 x 500 / 

530 / 540
• 2 aansluitpunten voor externe 

reservoirs

G 8172
• Elektronische besturing met 3 basis programma‘s, 3 specifieke 

programma‘s en 1 vrij programeerbaar programma
• Doorschuif tanksysteem
• Programma borden: 50 sec = 1296 borden per uur
• Programma glazen: 47 sec = 3773 glazen per uur 

 

G 8172 eco
• idem PG 8172 maar met warmterecuperatie

Afwasautomaten
Tanksysteem

Afwassen
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Reiniging & 
Desinfectie
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G 7831
• Multitronic Novo Med 45 

sturing - 4 programma‘s
• Vrijstaand of onderbouwmodel
• Capaciteit directe inspuiting:  

6 hand- en hoekstukken
• Procesdocumentatie

Dentaal
Reinigings- en desinfectietoestellen
45 cm

PG 8581
• Touchcontrol - 4 

programma‘s
• Vrijstaand of 

onderbouwmodel
• Capaciteit directe inspuiting:  

22 hand- en hoekstukken
• Auto Open / Auto Close
• Procesdocumentatie 
 
 
PG 8591
• idem als PG 8581 met 

droging

60 cm

Labo
Reinigings- en desinfectietoestellen
60 cm

PG 8583
• Vrijstaand of 

onderbouwmodel
• Touchcontrol - 14 

programma‘s
• Vb. belading: 128 

laboflessen of 98 pipetten 
samen met ander labowerk

• 2 geïntegreerde 
doseerpompen (detergent en 
neutralisatiemiddel)

• Auto Open / Auto Close
• Procesdocumentatie

PG 8593
• Vrijstaand of 

onderbouwmodel
• Touchcontrol - 15 

programma‘s
• Met droging
• Vb. belading: 128 

laboflessen of 98 pipetten 
samen met ander labowerk

• 1 geïntegreerde 
doseerpomp  
met mogelijkheid tot 
uitbreiding met 2 externe 
pompen

• Auto Open / Auto Close
• Procesdocumentatie

System 4 Dent
Innovatieve thermodesinfectoren met een uitvoering op maat.
Advies, financiering, service en validatie gegarandeerd in de hoogste Miele kwaliteit.
Intelligente documentatiesoftware, zodat het verloop van de processen altijd controleerbaar is.
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Desinfectie

PG 8583 CD
• Voor Labolaswerk
• 82 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 128 labo-

glaswerk of 98 pipetten*
• Hetelucht-droogaggregaat
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen voor 
vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 2 x 10 l 
vaten (of 3 x 5l)

• Draaistroommotor
• Seriële interface RS 232

* Samen met ander laboglaswerk

PG 8535
• Voor Laboglaswerk
• Vrij programeerbare sturing  

met 17 programma‘s
• 82 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 37 glaswerk  

met nauwe hals of 96 pipetten 
of 1600 reageerbuisjes

• Hetelucht-droogaggregaat
• Spoelarm detectie
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen voor 
vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 2 x 5 l 
vaten

• Draaistroommotor
• Automatische 

wagenherkenning
• Netwerk interface

PG 8536
• Voor Laboglaswerk
• Vrij programeerbare sturing  

met 18 programma‘s
• 117,5 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 66 glaswerk  

met nauwe hals of 96 pipetten of 
1600 reageerbuisjes

• Hetelucht-droogaggregaat
• Spoelarm detectie
• 2 geïntegreerde doseerpompen 

voor vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 2 x 5 l vaten
• Draaistroommotor
• Automatische wagenherkenning
• Netwerk interface

Labo
Reinigings- en desinfectietoestellen
90 cm

System 4 Lab
Innovatieve thermodesinfectoren met een uitvoering op maat.
Advies, financiering, service en validatie gegarandeerd in de hoogste Miele kwaliteit.
Intelligente documentatiesoftware, zodat het verloop van de processen altijd controleerbaar is.
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Medisch
Reinigings- en desinfectietoestellen
60 cm

Reinigings- en desinfectietoestellen
90 cm

PG 8582
• Touchcontrol - 15 

programma‘s
• Vrijstaand of 

onderbouwmodel
• Vb belading: 6 DIN 

zeefschalen, 48 specula
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen
• Auto Close
• Procesdocumentatie

PG 8592
• Touchcontrol - 16 programma‘s
• Vrijstaand of onderbouwmodel
• Met droging
• Luchtfilter makkelijk 

vervangbaar via frontpaneel
• Vb belading: 6 DIN 

zeefschalen, 48 specula
• 1 geïntegreerde doseerpomp 

met mogelijkheid tot uitbreiding 
met 2 externe pompen

• Auto Close
• Procesdocumentatie

PG 8582 CD
• Voor klinieken en 

dokterspraktijken
• 82 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 4 zeefschalen 

of 48 specula of 1-2 MIC sets 
of 2 AN sets

• Hetelucht-droogaggregaat
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen voor 
vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 2 x 10 l 
vaten (of 3 x 5l)

• Draaistroommotor
• Seriële interface RS 232

PG 8535
• Voor klinieken en 

dokterspraktijken
• Vrij programeerbare sturing  

met 17 programma‘s
• 82 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 4 zeefschalen  

of 1-2 MIC sets of 2 AN sets
• Hetelucht-droogaggregaat
• Spoelarm detectie
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen voor 
vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 2 x 5 l 
vaten

• Draaistroommotor
• Automatische 

wagenherkenning
• Netwerk interface

PG 8536
• Voor klinieken en 

dokterspraktijken
• Vrij programeerbare sturing  

met 18 programma‘s
• 117,5 x 90 x 70 cm
• Laadcapaciteit 7 zeefschalen  

of 1-2 MIC sets of 3 AN sets
• Hetelucht-droogaggregaat
• Spoelarm detectie
• 2 geïntegreerde 

doseerpompen voor 
vloeibaar reinigings- en 
neutralisatiemiddel

• Uitschuifbaar vak voor 4 x 5 l 
vaten

• Draaistroommotor
• Automatische 

wagenherkenning
• Netwerk interface
• Geschikt voor Robotvario 

toepassingenSystem 4 Med
Innovatieve thermodesinfectoren met een uitvoering op maat.
Advies, financiering, service en validatie gegarandeerd in de hoogste Miele kwaliteit.
Intelligente documentatiesoftware, zodat het verloop van de processen altijd controleerbaar is.
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Desinfectie

Medisch & Labo
Reinigings- en desinfectietoestellen
Medium capaciteit

G 7824
• Zie G 7823
• 2-deurs uitvoering

G 7825
• Vrij programmeerbare 

Profitronic-bediening  
met 64 programma‘s:  
17 standaardprogramma‘s, 8 
serviceprogramma‘s en 39 vrij 
instelbare programmaplaatsen

• Elektrisch of stoom
• Effectief volume 168 l
• Vrijstaand, ingebouwde  

breedte van 900 mm
• De professionele oplossing 

voor kleine en middelgrote 
ziekenhuizen

• 10 DIN zeefschalen  
of 4 AN sets of 2 MIC sets

• 1-deurs uitvoering
• Seriële interface RS 232

G 7823
• Vrij programmeerbare 

Profitronic-bediening  
met 64 programma‘s:  
13 standaardprogramma‘s, 8 
serviceprogramma‘s en 43 vrij 
instelbare programmaplaatsen

• Elektrisch of stoom
• Effectief volume 168 l
• Vrijstaand, ingebouwde  

breedte van 900 mm
• De professionele oplossing 

voor kleine en middelgrote 
ziekenhuizen

• 8 DIN zeefschalen of 3 DIN 
containers (150 x 300 x 600) of  
1 DIN container (300 x 300 x 
600) of 3 AN sets of 2 MIC sets

• Geïntegreerde printer voor 
procesdocumentatie

• 1-deurs uitvoering
• Seriële interface RS 232

PG 8527
• Vrij programmeerbare 

Profitronic-bediening  
met 64 programma‘s:  
16 standaardprogramma‘s, 17 
serviceprogramma‘s en 31 vrij 
instelbare programmaplaatsen

• Elektrisch of stoom
• Effectief volume 332 l
• Vrijstaand, ingebouwde  

breedte van 1.150 mm
• Gecentraliseerde en 

gedecentraliseerde verwerking 
van grote hoeveelheden 
instrumenten en glaswerk in 
ziekenhuizen en laboratoria

• 15 DIN zeefschalen  
of 7 AN sets of 3 MIC sets

• Waterdebietmeter
• Uitstekende droogresultaten
• Automatische 

wagenherkenning
• Geïntegreerde printer voor 

procesherkenning
• 1-deurs uitvoering
• PerfectEco

PG 8528
• Zie PG 8527
• 2-deurs uitvoering

NIEUW!

PG 8528
Met automatische belading en 
ontlading

G 7826
• Zie PG 7825
• 2-deurs uitvoering

PerfectEco:
Eind 2011 presenteerde Miele het 
innovatieve PerfectEco systeem, 
met de Miele reiniger en desinfector 
eenheden wordt behandeling van 
instrumenten vanaf nu zuiniger. Door 
een gecombineerd systeem kan 
water worden bespaard en energie 
teruggewonnen.

Door het PerfectEco systeem kan 
men per medium capacity desinfector 
tot 1.200 euro besparen per jaar aan 
energie- en waterkosten ten opzichte 
van een oud toestel dat niet uitgerust is 
met PerfectEco. De investering betaalt 
zichzelf terug in ongeveer 3,5 jaar.
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PG 8822
• 2-deurs reinigings- en 

desinfectiekamer
• Deurhoogte 1700 of 2000 mm
• Laadcapaciteit tot 1 trolley 9 

STU, 2 trolleys 6 STU, 168 - 
224 operatieschoenen, 12 - 16 
instrumentencontainers

• Dubbelwandige rechthoekige 
kamer, roestvrij staal

• Bruikbare binnenmaten: 
L 2140 mm, x B 1000 mm

PG 8825
• 2-deurs reinigings- en 

desinfectiekamer
• Deurhoogte 1700 of 2000 mm
• Laadcapaciteit tot  

1 bedframe
• Dubbelwandige rechthoekige 

kamer, roestvrij staal
• Bruikbare binnenmaten: 

L 2440 mm, x B 1200 mm

PG 8922
• Idem als PG 8822
• Voor reiniging en desinfectie 

van instrumenten
• Capaciteit: 20 DIN zeefschalen

Medisch
Reinigings- en desinfectiekamer
Grote capaciteit

PG 8830
• 2-deurs reinigings- en 

desinfectiekamer
• Deurhoogte 1700 of 2000 mm
• Laadcapaciteit tot 2 trolley 9 

STU, 320 operatieschoenen, 
32 instrumentencontainers

• Dubbelwandige rechthoekige 
kamer, roestvrij staal

• Bruikbare binnenmaten: 
L 2940 mm, x B 1000 mm

PG 8930
• Idem als PG 8830
• Voor reiniging en desinfectie 

van instrumenten
• Capaciteit: 40 DIN zeefschalen

DGD 8803
• Matrassendesinfector
• Laadcapaciteit tot 7 matrassen
• Dubbelwandige rechthoekige 

kamer, roestvrij staal 
• Stoomcondensator met 

vacuumproces
• B 2800 x L 2880 x H 2000 mm 
• Programma‘s:
   - 75°C gedurende 20 min
   (programmaduur 50 min)
   - 105°C gedurende 1 min
   (programmaduur 30 min)
   - 105°C gedurende 5 min
   (programmaduur 35 min)

Matrassendesinfector
met stoom

Combi Eco System
Water van de reinigings-en desinfectie automaten 
wordt gerecupeerd voor gebruik in de reinigings-en 
desinfectiekamer
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Steriliseren

PS 5666 v
• 4 STU
• Kamergrootte 6.6.6
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 325 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Verticale deuropening

Stoomsterilisatoren
Volumes van 325 l tot 1420 l

Medisch

PS 5669 v
• 6 STU
• Kamergrootte 6.6.9
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 460 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Verticale deuropening

PS 5962 h
• 12 STU
• Kamergrootte 9.6.12
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 948 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5662 v
• 8 STU
• Kamergrootte 6.6.12
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 460 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Verticale deuropening

PS 5966 h
• 6 STU
• Kamergrootte 9.6.6
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 520 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5666 h
• 4 STU
• Kamergrootte 6.6.6
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 325 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5669 h
• 6 STU
• Kamergrootte 6.6.9
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 460 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5968 h
• 18 STU
• Kamergrootte 9.6.18
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 1420 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5662 h
• 8 STU
• Kamergrootte 6.6.12
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 460 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

PS 5969 h
• 9 STU
• Kamergrootte 9.6.9
• Robuuste dubbelwandige 

kamer van 733 liter
• Foto-electrische veiligheid op 

de deursluiting
• Geruisloze vacuumpomp
• Korte cyclustijden
• Horizontale deuropening

NIEUW! Voor real time meting van stoom saturatie. Meet de stoomdichtheid in combinatie met de temperatuur en tijd.



Wenst u onze toestellen in actie zien, dan kunt 
u terecht in onze showroom in Mollem. In de 
professionele wereld van wassen, drogen 
en afwassen vraagt ieder probleem om een 
specifieke aanpak. Heeft u een specifiek was- of 
afwasprobleem? Dan neemt u gewoon uw vuile 
was mee naar onze showroom. 
Wilt u weten wat Miele Professional voor u kan doen? 
Contacteer onze medewerkers voor vrijblijvende 
informatie of een calculatie.

Z.5 Mollem 480 
1730 Mollem 
(Asse)

T: 02 451 15 40 
F: 02 451 15 29 
E: infopro@miele.be 
W: www.miele-professional.be

Voor alle inlichtingen, neem contact op met Miele Professional

Beleef Miele

Miele Professional

Miele Professional behoudt zich het recht om machines en specificaties op 
elk moment te kunnen veranderen, zonder voorzfgaande kennisgeving. Alle 
gedrukte informatie is enkel infomratief en nooit bindend.


