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Výkonné profesionální pračky pro úklidové firmy 

 
Komfortní, praktické a profesionální: nové pračky 
„Mopstar“ od Miele  
 

Vyšší komfort při obsluze, šetrnost při spotřebě a nejlepší péče o úklidové textilie: To jsou 
dvě nové pračky, které pod názvem „Mopstar“ nabízí Miele Professional, nepostradatelní 
pomocníci pro profesionální úklidové firmy. Pračky jsou k dispozici ve dvou variantách – 
s kapacitou náplně 13 až 14 kg a 18 až 20 kg – a doplňují tak řadu modelů se stejným 
názvem. 
 
Otevírání a zavírání dvířek je s novým patentovaným zámkem hračka. Stačí zatlačit jedním 
prstem, aktivovat tak automatický zámek a začátek pracího programu. Pro snadné vkládání  
a vyjímání textilií je zde dveřní otvor s průměrem 415 mm – což je současně velmi ergonomické.  
 
V závislosti na velikosti mohou nové pračky vyprat až 94 bavlněných nebo 145 mikrovláknových 
mopů (délka 40 cm) nebo více než 400 utěrek a zároveň je napustit čisticími a dezinfekčními 
prostředky (v závislosti na materiálu a výrobci). Pomocí šesti praktických tlačítek pro přímou 
volbu lze vybrat 12 programů určených pro úklid budov: například program pro mopy, utěrky  
a lešticí kotouče. Programy pro termickou a chemotermickou dezinfekci splňují všechny 
požadavky Institutu Roberta Kocha a také všechny podmínky stanovené pro používání praček  
v domech s pečovatelskou službou nebo v nemocnicích. 
 
Nový patentovaný voštinový buben 2.0, jehož modifikovaná žebra vhánějí během pracího 
procesu asi 30 litrů vody směrem vzhůru, má ty nejlepší předpoklady pro nízkou spotřebu 
elektrické energie. Díky nově uspořádaným otvorům žeber „naprší“ takto během praní až 500 litrů 
opakovaně nabírané vody na úklidové textilie, čímž je zajištěno jejich důkladné provlhčení. 
Dodatečné vypouštěcí otvory v dolní části žeber zajistí, že hrubá špína může být lépe a rychleji 
odplavena. Patentovaná voštinová struktura bubnu kromě toho umožňuje, aby prádlo lehce 
klouzalo po vodním filmu. Kombinace obého umožňuje důkladné vyprání a zároveň dobrou 
ochranu úklidového textilu. Stejně tak se na minimum omezí vypadávání dlouhých vláken z mopů 
– a to i při vysoké rychlosti odstředění. 
 
Nová oválná prací vana nemá žádné ostré hrany, takže se zde zbytky pracího prostředku a jiné 
částice nemohou usazovat. Vana těsně obepíná prací buben a tím vytváří předpoklad pro 
efektivní využití vody a energie. Hospodárné využití pracích a dezinfekčních prostředků 
umožňuje patentovaný adaptér pro kapalná média, který je transportuje přímo do přihrádky 
dávkovače. 

 
Snazší jsou také doprava a montáž na místě určení, protože všechny podstavce praček nové 
generace lze snadno nadzvednout pomocí vysokozdvižného vozíku – a navíc se přístroje díky 
svým rozměrům vejdou do běžných dveří. Dalším plusem pro pohodlí je také výrazně tišší provoz 
nových modelů - díky kombinaci přídavných tlumičů a patentovanému systému na sobě 
nezávislých odpružení, což výrazně snižuje vibrace při odstřeďování. 
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Foto 1 
Vhodné pro každodenní použití: Nové pračky „Mopstar“ od Miele Professional se postarají o čisté 
úklidové textilie – rychle, důkladně a šetrně. (Foto: Miele) 
 
Foto 2:  
Vyprané a připravené k použití: Mopy lze napustit čisticími a dezinfekčními prostředky přímo  
v nových pračkách Miele Professional. (Foto: Miele) 
 

 

 

 


