
 
  
Tisková zpráva 24/2016 

 

www.miele.cz 

 

Důkladné a šetrné mytí nádobí přímo za výčepním 

pultem nebo barem 

 

Brno, září 2016 - Čtyři nové tankové myčky nádobí rozšiřují od září 2016 sortiment 

průmyslových myček nádobí Miele Professional prodávaných na českém a slovenském 

trhu. K nové generaci patří vedle dvou univerzálně využitelných přístrojů i dva modely, 

které byly speciálně vyvinuty pro použití přímo za výčepním pultem nebo barem. Všechny 

čtyři nové modely se vyznačují technologií, která se dokáže přizpůsobit jakémukoli druhu 

nádobí – a proto podávají ty nejlepší výsledky v nejkratším možném čase.   

 

   Naprosto unikátní jsou programy nových přístrojů, protože jejich procesy jsou přizpůsobeny 

specifickým požadavkům mytých předmětů a stupni jejich znečištění. K dispozici je například 

speciální program pro křehké sklenice na víno, další program je určen pro robustní půllitry na 

pivo, smíšené nádobí nebo hrnce. Díky variabilnímu mycímu tlaku, flexibilní době mytí i 

nastavitelné teplotě, budou sklenice i podnosy dokonale čisté. Přístroje Miele pracují díky 

speciálním programům také extrémně hospodárně. Množství vody při oplachování a koncentrace 

mycího prostředku při dávkování se přizpůsobuje druhu mytého nádobí.     

  S mimořádně krátkým programem trvajícím jen 45 sekund, zvládne myčka PG 8164 umýt velké 

množství sklenic ve velice krátkém čase. Stejně jako ostatní modely, které s nejrychlejším 

programem (55 sekund) umyjí během pouhé hodiny až 66 košů plných nádobí. Zvolit 

odpovídající program lze snadno a intuitivně pomocí přehledného dotykového displeje. Vynikající 

výsledky zabezpečují u všech přístrojů dvě ostřikovací ramena pro mytí a oplachování. 

Čtyřnásobný filtrační systém průběžně čistí mycí lázeň, takže nečistoty se nemohou usazovat v 

hygienickém mycím prostoru. Různé bezpečnostní funkce, jako např. integrovaná kontrola 

ostřikovacích ramen nebo kontrola filtrů, rozpoznají okamžitě možný problém a zobrazí ho na 

displeji. Tlačítko start poskytuje údaje o aktuálním stavu přístroje tím, že změní barvu z červené 

na zelenou nebo modrou. Displej umožňuje také přístup k dalším informacím a slouží jako 

integrovaný návod k obsluze.   

  Všechny čtyři nové modely tankových myček je možné instalovat buď jako volně stojící přístroje, 

nebo je lze zabudovat pod pracovní desku či do kuchyňské linky. Odlišují se od sebe svými 

rozměry: díky redukované výšce (pouhých 72,5 cm) se dva modely používají především k mytí 

sklenic za výčepním pultem nebo barem. Pouhých 46 cm široká myčka PG 8164 s novým 

systémem košů představuje vhodné řešení obzvláště ve stísněných prostorách. Větší kapacitu 

potom nabízí PG 8165 se šířkou 60 cm. Další dvě tankové myčky (s výškou 82 cm) jsou vhodné 

pro péči o všechny druhy nádobí. Model PG 8169 lze použít díky jeho hloubce, která je více než 

65cm, také pro mytí rozměrných nebo objemných předmětů: například podnosů, košů či 

přepravek. Užitečným doplňkem všech nových přístrojů Miele Professional je příslušenství, které 

zahrnuje mimo jiné speciální koše na různé druhy nádobí nebo odkapávací vany. 
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Foto 1:  

Nepostradatelná za pultem: jedna ze čtyř nových tankových myček nádobí, které Miele 

Professional uvádí v září 2016 na český a slovenský trh – zde vybavená košem na sklenice 

na víno. (Foto: Miele)    

 

Foto 2: 

V nové tankové myčce Miele Professional budou talíře a sklenice rychle opět čisté. Přístroj 

lze zabudovat pod pracovní desku a ušetřit tak místo za barem nebo výčepnám pultem. 

(Foto: Miele) 


