
Mazgāšana, žāvēšana, gludināšana —
pamatīga, saudzējoša un efektīva
veļas kopšana

Iekārtu pārskats
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Veļas mazgājamo mašīnu sērija "Little Giants"

PW 5065
•  Profesionāla kompaktās klases veļas 

mazgājamā mašīna ar īpašām program-
mām maizniekiem, miesniekiem, frizie-
riem un SPA centriem

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas tikai 49 min.*
•  10 mazgāšanas pamatprogrammas, 15 

specializēto programmu pakas un 5 indi-
viduāli pielāgojamas programmas

•  Programmu izvēles slēdzis
•  Displejs ar mazgāšanas temperatūras, 

centrifūgas apgriezienu skaita un atlikušā 
mazgāšanas laika rādījumu

•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 
Eiro centu monētām

•  24 h atliktā starta izvēle
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

PW 6065 "Vario"
•  Profesionāla kompaktās klases veļas 

mazgājamā mašīna ar plašu programmu 
izvēli viesnīcām, ēdināšanas, amatnie-
cības un tekstilizstrādājumu kopšanas 
uzņēmumiem, sporta biedrībām u. c.

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas tikai 49 min.*
•  17 mazgāšanas pamatprogrammas, 9 

specializēto programmu pakas un 5 indi-
viduāli pielāgojamas programmas

•  Programmu izvēles slēdzis
•  Displejs ar programmas, mazgāšanas 

temperatūras, centrifūgas apgriezienu 
skaita un atlikušā mazgāšanas laika 
teksta rādījumu

•  Iespēja pievienot sešus šķidro mazgāša-
nas līdzekļu dozēšanas sūkņus 

•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 
Eiro centu monētām 

•  24 h atliktā starta izvēle
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā 

PW 5065 PW 6065 "Vario"

Veļas mazgājamā mašīna PW 5065 PW 6065 "Vario" PW 5064 "MOPSTAR 60"
Iepildāmās veļas svars [kg] 6,5 6,5 6,5
Saudzējošā tvertne¹, tvertnes tilpums [l] 59 59 59
Centrifūgas apgriezienu skaits [maks. apgr./min.] 1400 1400 1400
Koeficients g/atlikušais mitrums [%] 526/49 526/49 526/<25***
Elektrotīkla pieslēgums, 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A • • •
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 850/595/725 850/595/725 850/595/725

PW 5064 "MOPSTAR 60"
•  Profesionāla kompaktās klases veļas 

mazgājamā mašīna iekštelpu uzkopšanas 
piederumu mazgāšanai ar īpašām prog-
rammām mazgāšanas slotu uzgaļu un 
drānu mazgāšanai un sagatavošanai

•  Veiktspēja: 6,5 kg mopu tikai 53 min.**
•  Īpašas programmas  mopiem, drānām, 

polsterējuma materiāliem, aizkariem, 
dezinfekcijas materiāliem

•  Programmu izvēles slēdzis
•  Displejs ar mazgāšanas temperatūras, 

centrifūgas apgriezienu skaita un atlikušā 
mazgāšanas laika rādījumu

•  96 h atliktā starta izvēle
•  Iespēja pievienot sešus šķidro mazgāša-

nas līdzekļu dozēšanas sūkņus 
•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 

Eiro centu monētām
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

PW 5064 "MOPSTAR 60"
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¹Eiropas patents EP 0 935 687 B1 
*Programma “Krāsainā veļa”: 60°C, karstā ūdens  
pieslēgums 70°C
**Programmas Mopp standarts: 60°C, aukstā ūdens  
pieslēgums
***Precīza vērtība ir atkarīga no materiāla

Veļas mazgājamo mašīnu sērija "Octoplus"

PW 6080 "Vario"
•  Profesionāla sērijas octoplus veļas maz-

gājamā mašīna ar plašu programmu izvēli 
viesnīcām, ēdināšanas, amatniecības un 
tekstilizstrādājumu kopšanas uzņēmu-
miem, sporta biedrībām, zirgu staļļiem 
u. c.

•  Veiktspēja: 8 kg veļas tikai 53 min.*
•  14 mazgāšanas pamatprogrammas,  

14 specializēto programmu pakas un  
5 individuāli pielāgojamas programmas

•  Tiešās izvēles taustiņi
•  Displejs ar programmas, mazgāšanas 

temperatūras, centrifūgas apgriezienu 
skaita un atlikušā mazgāšanas laika 
teksta rādījumu

•  Iespēja pievienot četrus šķidro mazgāša-
nas līdzekļu dozēšanas sūkņus 

•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 
Eiro centu monētām

•  24 h atliktā starta izvēle

PW 5105 "Vario"
•  Profesionāla sērijas octoplus veļas maz-

gājamā mašīna ar plašu programmu izvēli 
viesnīcām, ēdināšanas, amatniecības un 
tekstilizstrādājumu kopšanas uzņēmu-
miem, sporta biedrībām, zirgu staļļiem 
u. c.

•  Veiktspēja: 10 kg veļas tikai 53 min.***
•  14 mazgāšanas pamatprogrammas,  

14 specializēto programmu pakas un  
5 individuāli pielāgojamas programmas

•  Tiešās izvēles taustiņi
•  Displejs ar programmas, mazgāšanas 

temperatūras, centrifūgas apgriezienu 
skaita un atlikušā mazgāšanas laika 
teksta rādījumu

•  Iespēja pievienot četrus šķidro mazgāša-
nas līdzekļu dozēšanas sūkņus 

•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 
Eiro centu monētām

•  24 h atliktā starta izvēle

PW 6080 "Vario" PW 5105 "Vario"

Veļas mazgājamā mašīna PW 6080 "Vario" PW 5105 "Vario"
Iepildāmās veļas svars [kg] 8 10
Saudzējošā tvertne¹, tvertnes tilpums [l] 80 100
Centrifūgas apgriezienu skaits [maks. apgr./min.] 1300 1100
Koeficients g/atlikušais mitrums [%] 520/49 370/51
Elektrotīkla pieslēgums, 3N AC 400 V, 50 Hz • •
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 1020/700/725 1020/700/827
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Veļas žāvētāju sērija "Little Giants"

Veļas žāvētājs PT 5135 C PT 5136
Žāvēšanas sistēma Ar kondensātu Ar gaisa novadīšanu
Iepildāmās veļas svars [kg] 6,5 6,5
Saudzējošā tvertne¹, tvertnes tilpums [l] 130 130
Elektrotīkla pieslēgums, 2N AC 400 V, 50 Hz • •
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 850/595/700 850/595/700

PT 5135 C
•  Profesionāls kompaktās klases veļas 

žāvētājs ar īpašām programmām, kas ir 
piemērotas visdažādākajām vajadzībām

•  Kondensācijas tipa žāvētājs: uzstādīša-
na jebkurā vietā bez gaisa novadīšanas 
sistēmas instalēšanas

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas 81 min.*
•  7 pamatprogrammas, 4 specializēto prog-

rammu pakas un 8 individuāli pielāgoja-
mas programmas 

•  Programmu izvēles slēdzis
•  Displejs ar atlikušā žāvēšanas laika 

rādījumu
•  24 h atliktā starta izvēle
•  "Perfect Dry" — jutīga žāvēšanas sistēma 

ar elektrisku mitruma mērīšanu
•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 

Eiro centu monētām
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

PT 5136
•  Profesionāls kompaktās klases veļas 

žāvētājs ar īpašām programmām, kas ir 
piemērotas visdažādākajām vajadzībām

•  Ventilācijas tipa žāvētājs: ļoti īsi žāvēša-
nas laiki

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas tikai 36 min.*
•  7 pamatprogrammas, 4 specializēto prog-

rammu pakas un 8 individuāli pielāgoja-
mas programmas

•  Programmu izvēles slēdzis
•  Displejs ar atlikušā žāvēšanas laika 

rādījumu
•  24 h atliktā starta izvēle
•  "Perfect Dry" — jutīga žāvēšanas sistēma 

ar elektrisku mitruma mērīšanu
•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 

Eiro centu monētām
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

1Eiropas patents: EP 0 935 687 B1
*Programma "Ievietošanai skapī"

PT 5135 C PT 5136
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¹Eiropas patents: EP 0 935 687 B1
*Programma Ievietošanai skapī

Veļas žāvētājs PT 7135 C "Vario" PT 7136 "Vario"
Žāvēšanas sistēma Ar kondensātu Ar gaisa novadīšanu
Iepildāmās veļas svars [kg] 6,5 6,5
Saudzējošā tvertne¹, tvertnes tilpums [l] 130 130
Elektrotīkla pieslēgums, 2N AC 400 V, 50 Hz • •
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 850/595/700 850/595/700

PT 7135 C "Vario"
•  Profesionāls kompaktās klases veļas 

žāvētājs ar īpašām programmām, kas ir 
piemērotas visdažādākajām vajadzībām

•  Kondensācijas tipa žāvētājs: uzstādīša-
na jebkurā vietā bez gaisa novadīšanas 
sistēmas instalēšanas

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas 81 min.*
•  18 pamatprogrammas, 4 specializēto 

programmu pakas 
•  Tiešās izvēles taustiņi
•  Displejs ar atlikušā žāvēšanas laika un 

teksta rādījumu
•  24 h atliktā starta izvēle
•  "Perfect Dry" — jutīga žāvēšanas sistēma 

ar elektrisku mitruma mērīšanu
•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 

Eiro centu monētām
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

PT 7136 "Vario"
•  Profesionāls kompaktās klases veļas 

žāvētājs ar īpašām programmām, kas ir 
piemērotas visdažādākajām vajadzībām

•  Žāvētājs ar gaisa novadīšanu: ļoti īsi 
žāvēšanas laiki

•  Veiktspēja: 6,5 kg veļas 36 min.*
•  18 pamatprogrammas, 4 specializēto 

programmu pakas 
•  Tiešās izvēles taustiņi
•  Displejs ar atlikušā žāvēšanas laika un 

teksta rādījumu
•  24 h atliktā starta izvēle
•  Liela laukuma filtrs
•  "Perfect Dry" — jutīga žāvēšanas sistēma 

ar elektrisku mitruma mērīšanu
•  Iespēja pieslēgt apmaksas sistēmu ar 

Eiro centu monētām
•  Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas var 

uzstādīt kolonnā

PT 7135 C "Vario" PT 7136 "Vario"



6

Veļas žāvētāju sērija "Octoplus"

Veļas žāvētājs PT 7186 "Vario"
Žāvēšanas sistēma Ar gaisa novadīšanu
Iepildāmās veļas svars [kg] 8
Saudzējošā tvertne¹, tvertnes tilpums [l] 180
Elektrotīkla pieslēgums, 3N AC 400 V, 50 Hz •
Apsilde pēc izvēles EL/G
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 1020/700/763

PT 7186 "Vario"
•  Profesionāls sērijas "octoplus" veļas žā-

vētājs ar plašu programmu izvēli tekstiliz-
strādājumu kopšanas uzņēmumiem, zirgu 
staļļiem, gultu, iekštelpu uzkopšanai, 
ugunsdzēsējiem u. c.

•  Žāvētājs ar gaisa novadīšanu: ļoti īsi 
žāvēšanas laiki

•  Veiktspēja: 8 kg veļas 37 min.*
•  17 pamatprogrammas, 8 specializēto 

programmu pakas 
•  Tiešās izvēles taustiņi
•  Displejs ar teksta rādījumu
•  24 h atliktā starta izvēle
•  Liela laukuma filtrs
•  Variantā ar gāzes apsildi ļoti zema kopējā 

pieslēguma vērtība — 0,46 kW

"Miele" patents
Patentētā mitruma mērīšana "Perfect-
Dry"²
•  Patentētā "Perfect Dry" metode atlikušā 

mitruma noteikšanai precīzi izmēra un 
pārrauga vēlamo veļas sausuma pakāpi

¹Eiropas patents EP 0 935 687 B1
²Vācijas patents DE 197 19 661 C2
*Programma "Ievietošanai skapī"
EL = elektriskā, G = gāzes

PT 7186 Vario
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Gludināšanas iekārtu sērija "HM 16"

Karstās gludināšanas rullis HM 16-83
Ruļļa diametrs [mm] 160
Ruļļa platums [mm] 830
Sildelementa materiāls Alumīnijs
Apsilde EL
Elektrotīkla pieslēgums, AC 220—240 V, 50—60 Hz •
Veiktspēja [kg/h]* 15
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm] 960/1050/380

HM 16-83
•  Profesionāls karstās gludināšanas rullis 

specializēto nozaru un ēdināšanas uzņē-
mumu veļas gludināšanai 

•  Ļoti robusts gludināšanas rullis ar divām 
statīva kājām un abpusēju ruļļa stiprinā-
jumu

•  Augstvērtīgs ruļļa polsterējums no polies-
tera un "ARAMID" filca auduma 

•  Ērta vadība ar pedāli, regulējamu ruļļa 
ātrumu un iestatāmu temperatūru

*Veiktspēja norādīta saskaņā ar standartu DIN 11 902, 
atlikušais mitrums 20%. Praksē sasniegtās vērtības vidēji ir 
par 20—40% zemākas par maksimālo vērtību. Reālā gludinā-
šanas jauda ir atkarīga no apkalpojošā personāla izveicības 
un pieredzes, veļas veida, korpusa stāvokļa un gludināšanas 
kvalitātes prasībām.
EL = elektriskā

HM 16-83
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Vienmēr labāk
Kopš 1899. gada ģimenes uzņēmums 
"Miele" darbojas saskaņā ar skaidru 
filozofiju: vienmēr labāk. Šī visaptverošā 
nostādne ir zīmola Made in Germany labi 
zināmās kvalitātes, ilgtspējības un novato-
risma pamatā. Tas ir solījums, kas pārlie-
cina profesionālus lietotājus par pareizā 
iekārtas izvēli.

Apbalvojumi
Ražojumu un pakalpojumu bezkompromisa 
uzticamība ir iemesls tam, kādēļ lieto-
tāji regulāri izvēlas "Miele" par vienu no 
labākajiem un uzticamākajiem zīmoliem. 
Ievērojamie apbalvojumi, piemēram, MX 
Award, IF un reddot Design Award, kā arī 
Vācijas Ilgtspējības balva apliecina "Miele" 
sasniegumus arī dizaina, kvalitātes vadības 
un dabas resursu saudzēšanas jomā.

Kompetence
Pastāvīgi pilnveidojot savas tehnoloģijas, 
"Miele Professional" jau gadu desmitiem 
attīsta un ražo augstvērtīgas veļas maz-
gāšanas un skalošanas, tīrīšanas, dezin-
fekcijas un sterilizēšanas iekārtas. Rūpīgi 
saskaņotie iekārtu piederumi, plašie kon-
sultatīvie pakalpojumi un ātri reaģējošais 
"Miele" Profesionālo klientu apkalpošanas 
dienests, ļauj ikreiz ar iekārtām sasniegt 
vislielāko ražīgumu un rentabilitāti.


