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Ekologická prádelna BSB v Olomouci, vybavená přístroji Miele, 
zvítězila v soutěži E.ON Energy Globe 2017 v kategorii Firma 

 
Praha/Brno 20. října 2017 

V prestižní soutěži E.ON Energy Globe 2017 zvítězil v kategorii Firma projekt ekologické 
prádelny BSB v Olomouci. O vítězi rozhodlo hlasování veřejnosti mezi projekty, které 
vybrala odborná porota v pěti kategoriích. Radost z vítězství má také společnost Miele, 
jejímiž profesionálními přístroji je prádelna vybavena.  
 

Na projektu ekoprádelny ocenila odborná porota i široká veřejnost efektivní využití energií,  
které je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale díky úsporám energií umožňuje provozovateli 
nabízet své služby za zajímavé ceny. Prádelna je vybavena profesionálními přístroji Miele 
Professional – šesti pračkami (4x PW 6321, 1x PW 6080, 1x PW 6163), třemi teplovodními 
sušičkami (PT 8807) a dvěma mandly (1x PM 1825, 1x PM 1421).  

Je známou skutečností, že praní prádla pro hotely restaurace či nemocnice je energeticky velmi 
náročné a používá se při něm množství nešetrných chemikálií. Olomoucká prádelna BSB však 
využívá elektřinu z obnovitelného zdroje – bioplynové stanice – a také odpadní teplo z vody, 
která chladí kogenerační jednotky. Teplo se zde využívá pro předehřívání prací vody a k sušení 
prádla v teplovodních sušičkách. Také teplovodní technologie umožňuje velké provozní úspory. 
Dalším významným příspěvkem k udržitelnému jednání je důsledné používání ekologicky 
odbouratelných pracích prostředků. 

 

Miele a trvale udržitelný rozvoj 

Společnost Miele vyrábí od roku 1899 prémiové spotřebiče pro domácnost i profesionální využití 
v oblasti prádelenské techniky, mytí nádobí v gastronomii a mytí a dezinfekce ve zdravotnictví  
a laboratořích. 

Rodinná firma Miele má zastoupení na všech kontinentech. Firemní motto „Immer besser - Vždy 
lepší“ odkazuje na hodnoty, které Miele po celou dobu své existence vyznává. Velký důraz klade 
firma na trvale udržitelné jednání, které považuje za základ dlouhodobého úspěchu. Společnost 
je členem organizace pro mezinárodní udržitelný rozvoj Global Compact a signatářem Charty  
pro zachování rozmanitosti. Přístroje Miele jsou známy pro svou vysokou kvalitu a spolehlivost. 
Spotřebiče Miele jsou testovány na životnost 20 let a jsou oceňovány díky nejlepším výsledkům 
při minimální spotřebě vody a energie. V mnoha zemích je Miele nejuznávanější značkou  
v oboru. V německém žebříčku značek „best brands“ byla značka Miele dokonce označena  
za nejlepší značku všech dob („best brand ever“). 

 
 
 

 


