
Perfektní čistota a hygiena
Pračky MOPSTAR pro úklid a čištění budov 
s kapacitou náplně 6,5–20 kg
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Kvalita
Perfektní čistota a dokonalá hygiena v 
nejkratším možném čase. Vaši zákazníci jsou 
velmi nároční a spoléhají na vaše profesní 
znalosti. Vy se spolehněte na Miele Pro-
fessional! Vysoce kvalitní materiály, pečlivé 
zpracování, sofistikovaná technologie a výba-
va, která splňuje požadavky profesionálních 
uživatelů. Profitujte i při úklidu z příslovečné 
kvality Miele.

Výkon
Při každodenním náročném úklidu a čištění 
budov přesvědčí pračky MOPSTAR od Miele 
Professional svojí potřebnou kapacitou  
od 6,5 do 20 kg, krátkými programy a tech-
nologií praní, která je přizpůsobena optimál-
ní údržbě a finálnímu vystrojení mopů nebo 
hader. Doplněny jsou stejně výkonnými 
a robustními sušičkami. Takto jsou veškeré 
úklidové textilie připraveny k dalšímu použití 
právě když jsou potřeba. 

Efektivnost
Profitujte každý den z plynulého pracovního 
procesu a excelentní hospodárnosti! Odolné 
pračky MOPSTAR od Miele Professional  
pečují o veškeré textilie mimořádně šetr-
ně - k materiálu i k používaným zdrojů. Díky 
systému přípravy „Ready to use“ jsou mopy 
a hadry vyprány a finálně vystrojeny v jednom 
kroku. Ergonomický design praček MOPSTAR 
je důsledně navržen pro rychlý a bezchybný 
provoz.

Čistota a hygiena při úklidu a čištění budov
Systémové řešení od Miele Professional

S Miele Professional se rozhodujete pro 
vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní 
přístroje, které každý den spolehlivě naplní 
všechna očekávání, objasňují důvěru profesi-
onálních uživatelů: 97 % všech zákazníků* 
by si opět koupilo přístroj Miele Professional.

Spolehlivost
Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci i dnes - stejně jako kdysi - 
jednáme se zodpovědností k našim produktům a postupům, k našim 
zaměstnancům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.

•  Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost a udržitelný
rozvoj

•  Inovace „Made in Germany“, které ovlivňují celý obor
•  Produktový design již vícekrát vyznamenaný za ergonomii a funkčnost
•  Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
•  Nízké provozní náklady po celou dobu používání
•  Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků

Už více než 110 let má Miele vynikající pověst 
ve všech oblastech strojního čištění a hygie-
ny. Nejvyšší kvalita, praktické inovace a ne-
přetržitá spolupráce s uživateli jsou základem 
našeho úspěchu. Výsledkem jsou robustní
a výkonné pračky a sušičky, na které se 
můžete v každodenním provozu zcela 
spolehnout.

NOVINKA: Pračky PW 413 
a PW 418
Pro vynikající výkon a hospodárnost v oblasti 
přípravy textilu pro úklid a čištění budov jsou 
nyní k dispozici nové pračky MOPSTAR 
PW 413 a PW 418 (od strany 14) s řídicí jed-
notkou Profitronic D Mop a kapacitou náplně 
13–20 kg.
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Přidaná hodnota Miele
Perfektní čistota a hygiena v každém ohledu

Každá oblast použití klade na moderní úklid a čištění budov odlišné 
požadavky. Vedle profesionální výkonnosti přístrojů se ukazuje jako 
důležitý faktor konkurenceschopnosti také správná výbava. Právě 
zde se ukazují mimořádně silné stránky praček MOPSTAR od Miele 
Professional. 

•  Nemocnice a domovy
•  Hotelnictví a gastronomie
•  Státní správa a veřejné budovy
•  Školky a školy
•  Hospodářské a průmyslové provozy

Přidaná hodnota Miele
•  Výkonné přístroje s atraktivním poměrem náklady - výkon
•  Systémová řešení Mopstar s kapacitou náplně 6,5 až 20 kg
•  Kompaktní přístroje, které vyžadují jen málo prostoru

(praní-sušení-příprava)
•  Volba jazyka při ovládání přístroje, možnost výběru z více možností
•  Velký objem bubnu pro leštící kotouče, úklidové hadry a rohožky
•  Krátké trvání programu pro rychlé opětovné použití mopů

a prachovek.
•  Odložená volba startu programu pro přípravu mopů na začátek

pracovní doby
•  Termické a chemotermické dezinfekční programy
•  Parametry programů dle směrnic Institutu Roberta Kocha (RKI)
•  Ready to use: Praní a finální vystrojení mopů a hader přípravky

na údržbu ploch
•  Velký vypouštěcí ventil jako účinná ochrana před ucpáním
•  Plně automatické dávkování až pro 12 tekutých prostředků
•  Sběr provozních dat pro optimalizaci spotřeby
•  Volitelně s vážícím systémem pro optimalizaci spotřeby vody,

energie a chemikálií
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Přidaná hodnota Miele
Zkušenosti s čistotou a hygienou

Pračky MOPSTAR od Miele Professional pokládají zaklády pro vyni-
kající hygienu při úklidu a čištění budov. Spolehlivě připravují mopy, 
utěrky, leštící kotouče i všechny ostatní úklidové textilie a efektivně 
zamezují rozšířování choroboplodných zárodků z kontaminovaných 
ploch - což je bezpodmínečně nutné všude tam, kde se zdržuje velké 
množství lidí nebo osoby se sníženou imunitou.

Rozsáhlé know-how
Miele Professional se může opřít o rozsáhlé zkušenosti v oblasti hygi-
eny jak na poli úklidu a čištění budov tak i v oblasti klinického čištění, 
dezinfekce a přípravy lékařského instrumentaria. Úzce spolupracuje 
s různými experty, jako je např. European Cleaning and Hygiene 
Technology Research Association (FRT) a wfk – Cleaning Technology 
Institute. Na těchto základech vznikají praktická systémová řešení, 
která komplexně a spolehlivě podporují pracovníky úklidových služeb. 

V souladu se směrnicemi 
Podle doporučení Instutitu Roberta Kocha (RKI) pro čištění a dezinfekci 
povrchů se mají hadry a mopy pro vícenásobné použití „připravovat 
strojovou termickou resp. chemotermickou dezinfekcí“. Podle tohoto 
jsou k dispozici ve všech pračkách řady MOPSTAR různé termické a 
chemotermické dezinfekční programy. 

Hygienický test pro pračky Miele
Kontrola dezinfekce prostřednictvím bioindikátoru. Nezávislé instituce 
potvrzují certifikátem řádné provedení dezinfekce. 
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MOPSTAR od Miele Professional 
Přednosti, které přesvědčí při každodenním používání

Patentované odvodnění
Mokré nebo silně znečištěné mopy a hadry kladou na proces praní 
vysoké nároky. Při odvodnění vyvinutém v Miele Professional jsou 
ošetřované úklidové textilie přímo po startu programu odstředěny. 
Na této bázi se minimalizuje proniknutí nečistot, odpadní vody z úkli-
du a zbytků chemikálií do následujicího procesu praní. Výsledkem je 
vynikající vyčištění při nejvyšší možné šetrnosti k materiálu.

Patentované dávkování tekutých prostředků
Pro jednoduché, precizní a ekonomické dávkování tekutých čisticích 
nebo dezinfekčních prostředků je k dispozici až 12 přípojů na zadní 
straně přístroje. Dávkovací kanály jsou po celé délce až ke směsovací-
mu boxu oddělené, takže není možné předčasné smíchání jednotlivých 
médií. Při vyprázdnění zásobníku následuje okamžité upozornění na 
displeji ovládacího panelu.

Filtr pro odstranění hrubých nečistot
Zejména při přípravě mopů a ostatních úklidových textilií s dlouhými 
vlákny představují žmolky a hrubé nečistoty velkou výzvu. Na straně 
přístroje je riziko ucpání mimo jiné sníženo díky omyvatelnému top-
nému tělesu. Filtr pro odstranění hrubých nečistot zachytává žmolky 
z odtékající prací lázně a brání tak zablokování vlastního odpadního 
systému.

Kontrola nevyváženosti
Kontinuální měření v průběhu celého procesu odstřeďování minimali-
zuje vznik nevyváženosti, zvláště při vysokých otáčkách ždímání. Tímto 
způsobem se dosáhne optimálního výsledku odstředění s konstantními 
hodnotami zbytkové vlhkosti. Snížené mechanické namáhání také 
mimo jiné přispívá ke dlouhé životnosti přístroje.

Patentovaná zásuvka AutoClean pro dávkování pracích prostředků 
Zásuvka pro dávkování AutoClean zaručuje hygienu v přístroji tím, 
že se sama udržuje čistá. Při každém běhu programu působí silné 
nárázy vody ve spojení se speciální povrchovou strukturou tak, že 
se rozpustí a odplaví případné zbytky pracích prostředků. Tímto způso-
bem je zajištěno přesné dávkování všech médií a minimalizuje se riziko 
kontaminace.

Volný odtok
Aby nedocházelo k ucpávání odpadu, jsou pračky MOPSTAR od Miele 
Professional vybaveny ventilem, který je mimořádně odolný proti zablo-
kování. Ventil se vyznačuje optimalizovaným uzavíracím mechanismem 
a zvětšeným průřezem odpadu, takže se zde i při silném znečištění jen 
těžko mohou tvořit usazeniny a blokády.

Pračky MOPSTAR od Miele Professional přesvědčí na celé čáře. 
Byly vyvinuty pro profesionální nároky a kombinují vynikající kvalitu, 
výkon a hospodárnost s promyšlenými funkcemi, které se vyplatí při 
každodenním náročném a často stresujícícm provozu. Vybavení 
nejrůznějšími požadovanými funkcemi je zavislé na zvoleném modelu.
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kování. Ventil se vyznačuje optimalizovaným uzavíracím mechanismem 
a zvětšeným průřezem odpadu, takže se zde i při silném znečištění jen 
těžko mohou tvořit usazeniny a blokády.

Pračky MOPSTAR od Miele Professional přesvědčí na celé čáře. 
Byly vyvinuty pro profesionální nároky a kombinují vynikající kvalitu, 
výkon a hospodárnost s promyšlenými funkcemi, které se vyplatí při 
každodenním náročném a často stresujícícm provozu. Vybavení 
nejrůznějšími požadovanými funkcemi je zavislé na zvoleném modelu.
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Pračky MOPSTAR
Kapacita náplně 6,5–10 kg / řídicí jednotka Profiline Mop

Řídicí jednotka Profiline Mop

Pračky PW 5064 MOPSTAR 60 PW 5084 MOPSTAR 80 PW 5104 MOPSTAR 100

Řídicí jednotka Profiline Mop Profiline Mop Profiline Mop

Kapacita náplně [kg] 6,5 8 10

Objem bubnu [l] 59 80 100

Max. rychlost odstřeďování [ot./min] 1.400 1.300 1.100

g-faktor/zbytková vlhkost* [%] 526/<25 520/<25 370/<25

Doba trvání programu** [min] 53 53 57

Ohřev EL EL EL

Odpad [DN 70] AV AV AV 

Čelní stěna barva/materiál lotosová bílá modrá  modrá 

Vnější rozměry V/Š/H [mm] 850/595/725 1.020/700/727 1.020/700/827

EL = elektro, AV = vypouštěcí ventil
* přesná zbytková vlhkost závisí na druhu mopu, ** doba trvání programu Mop Standard 60 °C, při připojení na studenou vodu

Řídicí jednotka Profiline Mop
•  Otočný volič
•  Speciální programy pro textilie používané při úklidu a čištění budov
•  Displej s ukazatelem teploty, počtu otáček a zbývajícího času trvání

programu

Výhody 
•  Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky patentovanému

voštinovému bubnu
•  Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému adaptéru dávkování jsou

tekutá média vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích
prostředků

•  Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému odvodnění jsou mopy před
začátkem procesu praní vyždímány

•  Optimálně připravené mopy a hadry díky procesu Ready-to-use
•  Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, vč. seznamu

Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Volitelné příslušenství
•  Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích

prostředků
•  Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
•  Filtr z nerezi pro odstranění žmolků a hrubých nečistot z pracího

roztoku

Miele voštinový buben: Patent EP 0 935 687 B1
Miele adaptér pro dávkování tekutých prostředků: Patent EP 1 835 063 B1
Miele odvodnění: Patent EP 2 003 236 B1

Jednoduché a bezpečné ovládání
Pračky MOPSTAR jsou vybaveny intuitivním, bezchybným ovládáním a 
podporují tak plynulost pracovního postupu. Ovládání přístrojů dispo-
nuje velkým množstvím programů pro úklid a čištění budov (příprava/
finální vystrojení/dezinfekce mopů, hader a leštících kotoučů, záclon 
atd.) stejně jako programy k přístrojovému čištění. Ovládání přístroje 
probíhá na velkém otočném voliči resp. tlačítkách funkcí a na dobře 
čitelném displeji. 

Kapacita náplně [kusy] / Objem bubnu [l] 60 80 100 
Mopy bavlna 190 g / 40 cm 33 42 53
Mopy bavlna 220 g / 50 cm 29 36 45

Mopy mikrovlákno 120 g / 40 cm 54 66 80
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm 38 47 55

Hadry Quickstar 22 g 159 182 227

Pračky MOPSTAR Řídicí jednotka Profiline Mop
PW 5064 PW 5084 PW 5104

Ovládání programu čipovou kartou - - -
Volně programovatelné ovládání - - -
Základní programy • • •
Funkce Ready to use • • •
Program Hadry • • •
Program Mopy • • •
Program Rohožky o o o
Program Leštící kotouče • • •
Ostatní programy pro cílové skupiny o • •
Vážící systém - - -
Přípoje na tekuté dávkování  6 6 6
Zpětné získávání vody - - -
Dokumentace procesu - - -
• = standardně, o = volitelně
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NOVINKA: Pračky PW 413 a PW 418 

Automatický zámek dvířek OneFingerTouch 

Patentovaný voštinový buben 2.0 Inovativní 

geometrie prací vany
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NOVINKA: OneFingerTouch

Maximální pohodlí díky automatickému zámku 
dvířek

Snadné vkládání a vykládání prádla díky 415 mm 
širokému otvoru dvířek

Pračky MOPSTAR PW 413, PW 418
Nová dvířka pračky s průměrem 415 mm jsou dimenzována mimořádně 
velkoryse. Mimo to jsou vybavena novým patentovaným systémem 
OneFingerTouch: Pro uzavření stačí pouze lehké zatlačení prstem. 
Tím se dvířka automaticky při spuštění programu zajistí a po ukončení 
programu opět odjistí.

Miele zámek dvířek: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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Zatímco v běžném bubnu se mopy rychle opotřebovávají z důvodu  
častého pronikání vláken skrz otvory bubnu, v patentovaném voštinovém 
bubnu Miele se toto riziko redukuje na minimum - a to samozřejmě 
i při vysokých otáčkách.

Testováno a certifikováno
Rozsáhlé pokusy a praktické testy provedené nezávisou institucí wfk - 
Cleaning Technology Institut potvrzují výkony voštinového bubnu.  
Ve srovnání s běžným bubnem, který má velké otvory, nemá patentovaný 
voštinový buben Miele žádná omezení při odstraňování nečistot.

V pračkách Miele s voštinovým bubnem byla také testována termická 
dezinfekce podle požadavků Institutu Roberta Koche (RKI) a institutem 
wfk byla potvrzena bezpečná hygiena i likvidace baktérií. 

Voštinový buben 2.0 s novými sprchovacími žebry 
v pračkách MOPSTAR PW 413 a PW 418
Sprchovací žebra voštinového bubnu 2.0 odebírají vodu během procesu 
praní směrem nahoru. Díky novému uspořádání otvorů ve sprchovacích 
žebrech "osprchuje" takto textilie v procesu praní až 500 litrů vody
a zajistí tak jejich intenzivní provlhčení.

Patentovaný voštinový buben 
Šetrná péče o prádlo díky jedinečné voštinové 
struktuře

Miele voštinový buben: Patent EP 0 935 687 B1

Voštinový buben MieleBěžný buben



16 17

Zatímco v běžném bubnu se mopy rychle opotřebovávají z důvodu  
častého pronikání vláken skrz otvory bubnu, v patentovaném voštinovém 
bubnu Miele se toto riziko redukuje na minimum - a to samozřejmě 
i při vysokých otáčkách.

Testováno a certifikováno
Rozsáhlé pokusy a praktické testy provedené nezávisou institucí wfk - 
Cleaning Technology Institut potvrzují výkony voštinového bubnu.  
Ve srovnání s běžným bubnem, který má velké otvory, nemá patentovaný 
voštinový buben Miele žádná omezení při odstraňování nečistot.

V pračkách Miele s voštinovým bubnem byla také testována termická 
dezinfekce podle požadavků Institutu Roberta Koche (RKI) a institutem 
wfk byla potvrzena bezpečná hygiena i likvidace baktérií. 

Voštinový buben 2.0 s novými sprchovacími žebry 
v pračkách MOPSTAR PW 413 a PW 418
Sprchovací žebra voštinového bubnu 2.0 odebírají vodu během procesu 
praní směrem nahoru. Díky novému uspořádání otvorů ve sprchovacích 
žebrech "osprchuje" takto textilie v procesu praní až 500 litrů vody
a zajistí tak jejich intenzivní provlhčení.

Patentovaný voštinový buben 
Šetrná péče o prádlo díky jedinečné voštinové 
struktuře

Miele voštinový buben: Patent EP 0 935 687 B1

Voštinový buben MieleBěžný buben



18 19

Snadná instalace kompaktního přístro-
je pomocí nízkozdvižného vozíku

Pračky MOPSTAR PW 413, 
PW 418

Vnější rozměry pračky (šířka resp. hloubka) 
jsou již od počátku přizpůsobeny rozměrům 
standardních dveří s šířkou 800 resp. 900 
mm. Základna přístroje je uzpůsobena tak,
aby bylo možné snadné přemístění pomocí
nízkozdvižného vozíku. Tak je možná jedno-
duchá a plynulá přeprava bez demontáže
přídavných dílů.

Mimořádně tichý provoz díky vyso-
ce účinnému tlumení pomocí zdvojených 
pružin

Pračky MOPSTAR PW 413, 
PW 418

Vysoce účinný systém tlumení se dvěma na 
sobě nezávislými pružinami a současně i s 
dalšími tlumiči propůjčuje pračkám podstatně 
zvýšenou stabilitu. Tak jsou minimalizová-
ny otřesy, které působí na podlahu během 
odstřeďování.

Pro ty nejlepší výkony v prádelně
Další výhody
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NOVINKA Pračky MOPSTAR
Kapacita náplně 13–20 kg / řídicí jednotka Profitronic D Mop

Pračky PW 413 MOPSTAR 130 PW 418 MOPSTAR 180

Řídicí jednotka Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Kapacita náplně [kg] 13–14 18–20

Objem bubnu [L] 130 180

Max. rychlost odstřeďování [ot./min] 1.025 950

g-faktor/zbytková vlhost* [%] 360/<25 360/<25

Ohřev EL EL

Odpad [DN 70] AV AV

Čelní stěna barva/materiál modrá modrá

Vnější rozměry V/Š/H [mm] 1.352/799/1010 1.452/924/950

EL = elektro, AV = výpustný ventil
* přesná zbytková vlhkost závisí na druhu mopu, ** doba trvání programu Mop Standard 60 °C, při připojení na studenou vodu

Řídicí jednotka Profitronic D Mop
•  6 tlačítek pro přímou volbu
•  Speciální programy pro textilie používané při úklidu budov
•  Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce

Výhody
•  Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
•  Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky nové geometrii prací vany
•  Mimořádně tichý provoz také při vysokých otáčkách díky účinnému

systému tlumení
•  Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo díky patentovanému

voštinovému bubnu 2.0 mit s novými sprchovacími žebry
•  Exkluzivně u Miele: S patentovaným adaptérem jsou tekutá média

vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích prostředků
•  Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému odvodnění jsou mopy

už před začátkem pracího procesu vyždímány
•  Optimálně připravené mopy a hadry díky procesu Ready-to-use
•  Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinekční programy, mimo jiné dle

seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Volitelné příslušenství
•  Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích

prostředků
•  Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
•  Filtr z nerezi pro odstranění žmolků a hrubých nečistot z pracího

roztoku

Miele voštinový buben 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Miele adaptér pro dávkování tekutých prostředků: Patent EP 1 835 063 B1
Miele odvodnění: Patent EP 2 003 236 B1

Řídicí jednotka Profitronic D Mop

Rychle k nejlepšímu programu
Pračky MOPSTAR jsou vybaveny řídicí jednotkou Profitronic D Mop 
pro mimořádně snadnou a bezchybnou obluhu. Veškeré informace 
jsou zobrazeny formou krátkého textu na dispeji, možná volba z 11 
různých jazyků.

Ovládání disponuje 12 základními programy, před startem programu 
lze dodatečně mauálně nastavit důležité parametry (např. teplota, nebo 
počet otáček). Také je možné zadat aktuální hmotnost náplně a odpo-
vídajícím způsobem tak redukovat spotřebu vody, energie a pracího 
prostředku. Řídicí jednotka je připravena na připojení až 12 dávkova-
cích čerpadel.

Volba programu je mimořádně intuitivní díky šesti tlačítkům na nere-
zovém ovládacím panelu. Přičemž lze pět nejpoužívanějších programů 
uložit pod tlačítka 1–5 a tak je možné je zvolit pouhým stisknutím. Další 
programy lze zvolit aktivací tlačítka 6 a výběrem v menu programů.

Kapacita náplně [kusy] / Objem bubnu [l] 130 180 
Mopy bavlna 190 g / 40 cm 68 105
Mopy bavlna 220 g / 50 cm 59 91

Mopy mikrovlákno120 g / 40 cm 100 160
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm 75 115

Hadry Quickstar 22 g 295 455

Pračky MOPSTAR Řídicí jednotka Profitronic D Mop
PW 413 PW 418

Ovládání programů čipovou kartou - -
Volně programovatelné ovládání - -
Základní programy • •
Funkce Ready to use • •
Program Hadry • •
Program Mopy • •

Program Rohožky • •

Program Leštící kotouče • •
Programy pro ostatní cílové skupiny • •
Vážící systém - -
Přípoje na tekuté dávkování 6 6
Zpětné získávání vody - -
Dokumentace procesu - -
• = standardně, o = volitelně

Další varianty přístroje s multifunkčním modulem, bez zásuvky 
na prací prostředky
•  Díky multifunkčnímu modulu lze dávkovat přímo do přístroje až 6

různých tekutých médií.
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Čelní stěna barva/materiál modrá modrá

Vnější rozměry V/Š/H [mm] 1.352/799/1010 1.452/924/950

EL = elektro, AV = výpustný ventil
* přesná zbytková vlhkost závisí na druhu mopu, ** doba trvání programu Mop Standard 60 °C, při připojení na studenou vodu

Řídicí jednotka Profitronic D Mop
•  6 tlačítek pro přímou volbu
•  Speciální programy pro textilie používané při úklidu budov
•  Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce

Výhody
•  Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
•  Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky nové geometrii prací vany
•  Mimořádně tichý provoz také při vysokých otáčkách díky účinnému

systému tlumení
•  Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo díky patentovanému

voštinovému bubnu 2.0 mit s novými sprchovacími žebry
•  Exkluzivně u Miele: S patentovaným adaptérem jsou tekutá média

vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích prostředků
•  Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému odvodnění jsou mopy

už před začátkem pracího procesu vyždímány
•  Optimálně připravené mopy a hadry díky procesu Ready-to-use
•  Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinekční programy, mimo jiné dle

seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Volitelné příslušenství
•  Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích

prostředků
•  Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
•  Filtr z nerezi pro odstranění žmolků a hrubých nečistot z pracího

roztoku

Miele voštinový buben 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Miele adaptér pro dávkování tekutých prostředků: Patent EP 1 835 063 B1
Miele odvodnění: Patent EP 2 003 236 B1

Řídicí jednotka Profitronic D Mop

Rychle k nejlepšímu programu
Pračky MOPSTAR jsou vybaveny řídicí jednotkou Profitronic D Mop 
pro mimořádně snadnou a bezchybnou obluhu. Veškeré informace 
jsou zobrazeny formou krátkého textu na dispeji, možná volba z 11 
různých jazyků.

Ovládání disponuje 12 základními programy, před startem programu 
lze dodatečně mauálně nastavit důležité parametry (např. teplota, nebo 
počet otáček). Také je možné zadat aktuální hmotnost náplně a odpo-
vídajícím způsobem tak redukovat spotřebu vody, energie a pracího 
prostředku. Řídicí jednotka je připravena na připojení až 12 dávkova-
cích čerpadel.

Volba programu je mimořádně intuitivní díky šesti tlačítkům na nere-
zovém ovládacím panelu. Přičemž lze pět nejpoužívanějších programů 
uložit pod tlačítka 1–5 a tak je možné je zvolit pouhým stisknutím. Další 
programy lze zvolit aktivací tlačítka 6 a výběrem v menu programů.

Kapacita náplně [kusy] / Objem bubnu [l] 130 180 
Mopy bavlna 190 g / 40 cm 68 105
Mopy bavlna 220 g / 50 cm 59 91

Mopy mikrovlákno120 g / 40 cm 100 160
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm 75 115

Hadry Quickstar 22 g 295 455

Pračky MOPSTAR Řídicí jednotka Profitronic D Mop
PW 413 PW 418

Ovládání programů čipovou kartou - -
Volně programovatelné ovládání - -
Základní programy • •
Funkce Ready to use • •
Program Hadry • •
Program Mopy • •

Program Rohožky • •

Program Leštící kotouče • •
Programy pro ostatní cílové skupiny • •
Vážící systém - -
Přípoje na tekuté dávkování 6 6
Zpětné získávání vody - -
Dokumentace procesu - -
• = standardně, o = volitelně

Další varianty přístroje s multifunkčním modulem, bez zásuvky 
na prací prostředky
•  Díky multifunkčnímu modulu lze dávkovat přímo do přístroje až 6

různých tekutých médií.
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Ready to use
Čištění a příprava v jednom kroku

Snadněji a pohodlněji to už nejde: Díky procesu automatické přípravy 
mopů a hader, který byl vyvinut v Miele Professional, budou vyprané 
úklidové textilie ještě v přístoji napuštěny požadovanou dávkou čisticí-
ho nebo dezinfekčního prostředku. Strojová příprava umožňuje preciz-
ní, hospodárné dávkování a minimlizuje kontakt s pokožkou. Doposud 
nutné ždímání zcela odpadá - mopy a utěrky lze ihned po vytažení opět 
použít.

Příprava mopů a hader „Ready to use“
Pračky MOPSTAR ušetří obsluze hned několik pracovních procesů. 
Tímto způsobem lze spořit čas, vodu i chemikálie a vylepšovat tak 
bilanci zdrojů. Také stoupá výkon při úklidu, protože je možné nastavit 
pro každého uživatele tu správnou zbytkovou vlhkost. 

Odvodnění, praní a dezinfekce
Úklidové textilie jsou po spuštění programu odvodněny, aby se tak 
odstranily větší nečistoty a špinavá voda. Takto lze v následujích fázích 
praní a dezinfekce dosáhnout mimořádně spolehlivého provlhčení.

Ždímání a příprava 
Po následujícím ždímání se úklidové textilie plně automaticky napustí 
zvoleným čisticím prostředkem na mytí podlah nebo dezinfekčním 
prostředkem na údržbu povrchů. 

Mopy a hadry jsou nyní připraveny a lze je použít přímo po rozprostření, 
resp. po vytažení z úklidového vozíku. Pokud je hadra bězprostředně 
před použitím složena na dvakrát, potom je k dispozici celkově 8 ploch 
pro hygienickou údržbu povrchu.
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Další systémová řešení
Sušičky s kapacitou náplně do 40 kg

Sušičky
V případě, že mopy mají být po delší dobu skladovány, např. při dlou-
hodobých přestávkách mezi prací, musí být zcela suché, aby se zabrá-
nilo množení mikroorganismů a deaktivaci dezinfekčního prostředku. 
Díky specifickým programům pro úklid a čištění budov jsou tak první 
volbou výkonné a energeticky úsporné sušičky Miele.

Sušičky s technologií tepelného čerpadla
Sušičky Miele s tepelným čerpadlem nasazují s úsporami energie 
až 60% zcela nové standardy z hlediska účinnosti. Tato technologie 
přitom umožňuje umístění sušičky bez složité instalace odsávání. 

Sušičky Miele SlimLine
Díky kompaktnosti přístrojů a šířce pouhých 711 mm, projdou sušičky 
snadno dveřmi a nabízejí nejefektivnější výkony na minimální ploše.

Pračky s kapacitou náplně do 32 kg
I při velkém množství mopů a hader se lze při úklidu a čištění budov 
spolehnout na Miele Professional. Vedle praček MOPSTAR s kapacitou 
náplně 6,5 až 20 kg jsou k dispozici také pračky s kapacitou náplně až 
32 kg (objem bubnu 320 litrů). Kromě specifických programů pro úklid 
budov lze také individuálně nastavit díky volně programovatelnému 
ovládání i další programy.

Hygienické prokládací pračky
V oborech s velmi vysokými nároky na hygienu, např. nemocnice 
a domovy, odvádějí hygienické prokládací pračky s rozdělením na 
čistou a nečistou stranu skvělou práci a podávají požadované výsledky. 
Hygienické prokládací pračky jsou k dostání s kapacitou náplně 16, 
24 a 32 kg.

Kapacita náplně[kusy] / Objem bubnu [l] 160 240 320
Mopy bavlna 190 g / 40 cm 84 126 168
Mopy bavlna 220 g / 50 cm 73 109 145

Mopy mikrovlákno 120 g / 40 cm 130 200 260
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm 90 146 180

Hadry Quickstar 22 g 364 545 727

Pračky Řídicí jednotka Profitronic M
PW 
6241

PW 
6321

PW 
6163

PW 
6243

PW 
6323

Ovládání programů čipovou kartou • • • • •
Volně programovatelné ovládání • • • • •
Měnitelné základní programy • • • • •
Funkce Ready to use • • • • •
Program Hadry • • • • •
Program Mopy • • • • •

Program Rohožky • • • • •

Program Leštící kotouče  • • • • •
Programy pro ostatní cílové skupiny • • • • •
Vážící systém • • • • •
Přípoje na tekuté dávkování  12 12 12 12 12
Zpětné získávání vody • • • • •
Dokumentace procesu • • • • •
• = standardně

Další systémová řešení
Pračky s kapacitou náplně do 32 kg
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Dávkovací čerpadla Výbava Materiál. č. Artikl. č.
DOS S Pojízdný stojan pro 3 dávkovací čerpadla 4814240 59.1700.31
DOS G2 Skříň pro 3 čerpadla 5572530 59.1700.79
DOS P2 Dávkovací čerpadlo 5573160 59.1700.80
DOS GP3 Dávkovací jednotka se 3 čerpadly DOS P2 a 1 jednou skříní DOS G2 7569230 59.1703.32
DOS R Zpětný ventil 5571620 59.1700.78
ASK Připojovací skříňka dávkovače 7304030 59.5070.01
DOS MC Dávkovací čerpadlo pro PW 5064, PW 5084, PW 5104 5021760 59.5100.28

MF 01 Multifunkční modul pro ovládání dávkování tekutých prostředků u praček PW 413, 
      PW 418

Odpojení ve špičce Výbava Materiál. č. Artikl. č.

BSS Přípojka pro odpojení ve špičce u praček PW 413, PW 418 59.1703.58D

Filtr pro hrubé nečistoty Výbava Materiál. č. Artikl. č.

UG 5005-75 vč. FFK 5005 Podstavec pro PW 5064, uzavřený; integrovaný filtr pro hrubé nečistoty; V 75 cm 7734460 59.5005.11

FFK 5005 Filtr pro hrubé nečistoty pro dodatečnou montáž do UG 5005-75, UO 5005-30 a 
5005-47 7312050 59.5100.24

FFK 01 Filtr pro hrubé nečistoty 4637900 59.5100.22

Podstavce Výbava Materiál. č. Artikl. č.

UO 5005-30 Podstavec pro PW 5064, otevřený, V 30 cm 1496700 59.5005.02

UO 5005-47 Podstavec pro PW 5064, otevřený, V 47 cm 7976310 59.5005.12

UG 5005-30 Podstavec pro PW 5064, uzavřený, V 30 cm 1514720 59.5005.01

UG 5005-47 Podstavec pro PW 5064,uzavřený, V 47 cm 7976320 59.5005.13

UG 5005-75 Podstavec pro PW 5064, uzavřený, V 75 cm 7312020 59.5005.10

UO 6008 Podstavec pro PW 5084, otevřený, V 30,6 cm 7129240 59.6008.02

UG 6008 Podstavec pro PW 5084, uzavřený, V 33,6 cm 7689330 59.6008.01

US 6008 Podstavec se zásuvkou pro PW 5084, V 32,1 cm 7687630 59.6008.03

UO 5010 Podstavec pro PW 5104, otevřený, V 30 cm 9038900 59.5010.02

UG 5010 Podstavec pro PW 5104, uzavřený, V 30 cm 9038870 59.5010.01

UO 413-30 Podstavec pro PW 413, otevřený, V 30 cm 10496970 59.0413.01D

UG 418-30 Podstavec pro PW 418, uzavřený, V 30 cm 10496980 59.0413.02D

UG 418-25 Podstavec pro PW 418, uzavřený, V 25 cm 10497040 59.0418.02D

Podvozky a vany Výbava Materiál. č. Artikl. č.

FG 40 Podvozek 2101810 59.1200.07

FG 85 Podvozek 2101820 59.1200.08

HG Rukojeť pro podvozek 2101830 59.1200.10

WW 45 červená Vana na prádlo, 45 l, červená 2084680 59.1000.04

WW 45 modrá Vana na prádlo, 45 l, modrá 9121080 59.1000.08

WW 85 červená Vana na prádlo, 85 l, červená 2084670 59.1000.05

WW 85 modrá Vana na prádlo, 85 l, modrá 9121090 59.1000.09

Příslušenství

Správné příslušenství ulehčuje každodenní práci. Například podstavce 
se starají o optimální ergonomickou manipulaci při vkládání a vykládání 
prádla. Současně umožňují jednoduchou instalaci připojky odpadu 
jak do podlahy tak do stěny. Filtr pro odstranění hrubých nečistot 
zachycuje z odpadní vody žmolky a chrání odtok před ucpáním. Vozíky 
a vany na prádlo ulehčují přepravu a jsou nezbytné pro optimální chod 
práce.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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WW 85 červená Vana na prádlo, 85 l, červená 2084670 59.1000.05

WW 85 modrá Vana na prádlo, 85 l, modrá 9121090 59.1000.09

Příslušenství

Správné příslušenství ulehčuje každodenní práci. Například podstavce 
se starají o optimální ergonomickou manipulaci při vkládání a vykládání 
prádla. Současně umožňují jednoduchou instalaci připojky odpadu 
jak do podlahy tak do stěny. Filtr pro odstranění hrubých nečistot 
zachycuje z odpadní vody žmolky a chrání odtok před ucpáním. Vozíky 
a vany na prádlo ulehčují přepravu a jsou nezbytné pro optimální chod 
práce.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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Miele, spol. s r.o. 
Spielberk Office Centre 
Holandská 4
639 00 Brno

professional@miele.cz
www.miele-professional.cz

Servis 
Tel.: 800 MIELE 1 (800 643 531) 
Fax: 543 553 119
Po–Pá 7:30–17:30

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119

info@miele.sk

Vynikající 
Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů i ser-
visu je důvodem, proč zákazníci pravidelně 
volí Miele nejlepší a nejspolehlivější značkou. 
Uznávaná vyznamenání jako MX Award, iF, 
reddot Design Awards a Německá cena za 
udržitelný rozvoj dokazují vynikající pozici 
Miele také v oblasti designu, managementu 
kvality a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní
Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional 
s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, 
sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezin-
fekční automaty. Pečlivě vybrané příslušen-
ství, komplexní poradenství a pohotový servis 
umožňují dosáhnout za pomocí přístrojů Miele 
vždy optimální výkon a efektivitu.

www.miele.sk

Immer besser
Již od roku 1899 se Miele řídí jasnou 
filozofií: Immer besser – „Vždy lepší“. Tento 
výstižný slogan je základem pro pověstnou 
kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení 
„Made in Germany“. Je to závazek, který 
profesionálním uživatelům potvrzuje, že se 
rozhodli pro ten správný výrobek. 

Miele Professional na internetu 
•  Podrobné informace k technickým datům,

výbavě a příslušenství
•  Stažení prospektů ke skupinám produktů,

okruhům použití atd.


