
Systém WetCare:
Profesionální péče o prádlo s budoucností



Ekologický, hospodárný a efektivní

Mokré čištění svrchních oděvů z choulos -
tivých, syntetických a funkčních vláken je
nedílnou součástí moderní péče o prádlo.
Systém čištění WetCare, vyvinutý Miele,
splňuje všechny předpoklady vynikajících
výsledků čištění. 
S WetCare nabízí Miele způsob péče s mo -
krým čištěním v kompletním systému, který
tvoří pračky, sušičky a mandly.

Výhody
• speciální programy WetCare pro pračky

a sušičky
• vynikající výsledky čištění
• ekologické technologie
• šetrné zacházení s choulostivými texti-

liemi
• stálost tvaru bez zplstění nebo sráživosti
• krátký chod programů
• nízká spotřeba vody a energie

Profesionální servis pro spokojené zá -
kazníky a hosty – výhoda, kterou nabízí
systém WetCare v mnoha oblastech po -
užití, v či stírnách nebo prádelnách, stejně
jako v hotelích nebo pečovatel ských do -
movech. Všude platí: se systémem mok -
rého čištění je prádlo optimálně ošetřeno.
Především kvůli svěží a příjemné vůni tex -
tilií čištěných za mokra, skvělému ošetření
a pohodlí při nošení, se stále více zákaz -
níků rozhoduje pro mokré čištění – jeden
dobrý důvod, proč rozšířit svou nabídku
a s mokrým čištěním poskytnout ještě
lepší servis.

Také zaměstnanci mnoha čistíren dokáží
ocenit příjemné klima v místnosti při mok -
rém čištění.

Vynálezcem mokrého čištění je Miele. Již
v roce 1991 byl představen první systém
a úspěšně zaveden v mnoha čistírnách
a prádelnách. Dnes pracuje již třetí gene -
race přístrojů Miele s mokrým čištěním
v aktuálním, optimalizovaném systému
WetCare. Textilie jsou tak díky patento -
vanému voštinovému bubnu ještě více
chráněny, a to s lepším výkonem čištění
a nižší spotřebou vody a energie. 

Se systémem mokrého čištění WetCare
nabízí Miele více profesionálních zku še -
ností pro širokou oblast použití:

• pračky s mokrým čištěním
• sušičky prádla
• postupy čištění a speciální programy,

např. peřiny, záclony a impregnaci
• systémy dávkování pro tekuté deter -

genty a čisticí produkty
• přístroje pro konečnou úpravu prádla

s jednoduchou obsluhou
• … a spolehlivý servis Miele



Velikost přístrojů
• objem bubnu 100–320 l
• hmotnost náplně v systému WetCare

6,5–21 kg

Pračky Miele nabízí nyní ještě šetrnější
péči o prádlo – kromě jiného díky voštino -
vému bubnu. Díky výjimečné povrchové
struktuře voštinového bubnu pračky Miele
se během programu praní vytváří mezi
textilií a stěnou bubnu jemný vodní film,
po kterém prádlo velmi lehce klouže.
Také sušičky Miele disponují voštinovým
bubnem. V prohlubních mezi voštinami
vzniká vzduchový polštář, na kterém
prádlo během otáčení bubnu vždy opět
jemně přistane.

S novým kompletním řešením, stejně jako
díky rozšíření nabídky o přístroje umožňu -
jící použití systému WetCare, nabízí Miele
rozsáhlé možnosti, jak zredukovat ná klady.
Díky dokonalejším technologickým ře šením
je výrazné zredukování spotřeby vody
a energie důležitým faktorem při šetrném
zacházení se zdroji a financemi.

Přístroje Miele:
• snížení spotřeby energie o 50 %*
• snížení spotřeby vody o 30 %*
• zkrácení doby programu o 17 %*
• flexibilní nasazení
• pro různá použití: stolní prádlo, ložní

prádlo, pracovní oděvy, hostovské
prádlo

* závislé na typu přístroje

Přednosti: mokré čištění WetCare
pro mnoho druhů textilií
• přírodní vlákna (např. angora, bavlna,

kašmír, len, hedvábí)
• umělá vlákna (např. viskóza, acetát)
• syntetická vlákna (např. akryl, polyester,

Sympatex®, GoreTex®)
• kožené oděvy
• vysoce citlivá vlákna

Přednosti: hospodárnost
• žádná rozpouštědla
• žádné zesilovače čištění
• žádné zbytky destilátu
• žádné zbytky chladicí kapaliny
• žádný kontakt zbytkové vody
• žádná náročná instalace z důvodu emis-

ních opatření



Mokré čištění:
Praní a sušení

Přednosti Miele WetCare profesionálních
praček:
• PROFITRONIC M: volně programova telné

řízení pro individuální nastavení programu
• osvědčené programové balíčky, např. pro

mokré čištění, peřiny, sportovní prádlo, im-
pregnaci, …

• patentovaný voštinový buben pro ma xi mální
šetrnost k prádlu

• alternativní způsoby ohřevu, modul ke zpět-
nému využití vody (volitelně), systém rozpo-
znání náplně pro optimální, úsporné využití
energie

• multifunkční modul pro individuální použití 
až 12 dávkovacích čerpadel

Přednosti Miele WetCare profesionálních su-
šiček:
• PROFITRONIC M: volně programovatelné

řízení pro individuální nastavení programu
• osvědčené programové balíčky, např. pro

mokré čištění, peřiny, sportovní prádlo, im-
pregnaci, …

• patentovaný voštinový buben pro maxi mální
šetrnost k prádlu

• alternativní způsoby ohřevu pro optimální,
úsporné využití energie

• AIR RECYCLING PLUS: patentovaný systém
kondenzačního a odtahového sušení pro indi-
viduální nastavení suší cího vzduchu 
podle potřeby textilií

Profesionální pračka PW 6080
• hmotnost náplně/mokré čištění: 8/5,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 80 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 300 ot./min.
• g-faktor 518, zbytková vlhkost 49 %

Profesionální pračka PW 6241
• hmotnost náplně/mokré čištění: 24/16 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 240 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 100 ot./min.
• g-faktor 542, zbytková vlhkost 46 %

Profesionální pračka PW 6321
• hmotnost náplně/mokré čištění: 32/21 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 320 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 000 ot./min
• g-faktor 448, zbytková vlhkost 50 %

Profesionální pračka PW 6101
• hmotnost náplně/mokré čištění: 10/6,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 100 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 200 ot./min.
• g-faktor 475, zbytková vlhkost 47 %

Profesionální pračka PW 6131
• hmotnost náplně/mokré čištění: 13/8,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 130 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 100 ot./min.
• g-faktor 400, zbytková vlhkost 47 %

Profesionální pračka PW 6161
• hmotnost náplně/mokré čištění: 16/10,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 160 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 150 ot./min.
• g-faktor 500, zbytková vlhkost 46 %

Profesionální pračka PW 6201
• hmotnost náplně/mokré čištění: 20/13 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 200 l
• počet otáček při odstřeďovaní 1 100 ot./min.
• g-faktor 460, zbytková vlhkost 47 %

DOS S: mobilní stojan pro max. 3 čer padla
se šikmým dnem
DOS P: dávkovací čerpadlo s hadicí a nasávací
koncovkou
DOS G2: skřínka pro max. 3 čerpadla 

Profesionální sušička PT 7186
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění: 8/5,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 180 l

Profesionální sušička PT 7251
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění: 10/6,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 250 l

Profesionální sušička PT 7331
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění: 13/8,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 325 l

Profesionální sušička PT 7401
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění: 16/10,5 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 400 l

Profesionální sušička PT 7501
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění: 20/13 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 500 l

Profesionální sušička PT 7801
• elektronické měření vlhkosti
• hmotnost náplně/mokré čištění:

32–40/21–26 kg
• VOŠTINOVÝ BUBEN, objem bubnu 800 l

Profesionální pračka PW 6080

DOS S, 3× DOS P2, DOS G2

Profesionální pračka PW 6101 Profesionální sušička PT 7251



Mokré čištění:
Konečná úprava

Napařovací žehlicí prkno

Maximální výkon:
Minimálně o 100 % vyšší výkon za hodinu 
než domácnostní přístroje
Fixace odsávání:
Variabilní odsávání k fixaci žehlených oděvů 
a odsávání páry
Žehlení na vzduchovém polštáři:
Variabilní volba ventilátoru pro šetrné žehlení
náročným částí oděvů na vzduchovém polštáři
Násada na rukávy:
Otočné rameno s fixací odsávání a žehlením 
na vzduchovém polštáři
Speciální žehlička:
Elektronicky regulovaná žehlička s teflonovou
patkou k šetrnému žehlení všech textilií
Ergonomie:
Plynule nastavitelná pracovní výška žehlicí plo-
chy; osvětlení

Napařovací panna

Kompaktní konstrukce:
Integrovaný vyvíječ páry pro minimální nároky
na prostor
Ovládání pomocí nožního pedálu:
Optimální pracovní bezpečnost a manipulace
Obsluha:
Individuální nastavení programů pomocí tlačítka
stálého přísunu páry a tlačítka stálého přísunu
horkého vzduchu
Ergonomie:
Pneumaticky výškově nastavitelný hrudník s od-
nímatelným reverzním napínákem 
(3-D-napínák)

Napařovací kalhotový držák

Kompaktní konstrukce:
Integrovaný vyvíječ páry pro minimální nároky
na prostor
Ovládání pomocí nožního pedálu:
Optimální pracovní bezpečnost a manipulace
Obsluha:
Individuální nastavení programů a počitadla ho-
tových kusů
Systém napínání:
Strech-kontrola pro pohodlné oblečení; vnitřní 
a vnější napínák na nohavice

Podle toho, jak vypadá Váš běžný pracovní den,
se doporučuje pro konečnou úpravu prádla ná-
sledující WetCare technika:

Základní: Napařovací žehlicí prkno

Standardní: Napařovací žehlicí prkno a napa -
řo vací panna nebo napařovací že-
hlicí prkno a napařovací kalho tový
držák

Pokročilá: Napařovací žehlicí prkno, napa -
řovací panna, napařovací kalho -
tový držák
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Modrý anděl
Miele při vývoji svých produktů obzvlášť
dbá také na šetrnost k životnímu prostředí
a jako jedna z mála značek se může po -
chválit oceněním „Modrý anděl“ za tech -
no logii mokrého čištění WetCare
Kreussle rovou metodou. Certifikát „Modrý
anděl“ je celosvětově uznávanou znám -
kou kva lity Německého spolkového úřadu
pro životní prostředí a uděluje se jen
mimo řádně ekologickým výrobkům.


