
Nové vysoce výkonné mandly od Miele Professional určují měřítka v prádelenských provozech: umějí zpra -
covat více než 200 kilogramů prádla za hodinu¹ – to znamená podstatně více než jednu tunu za den. Velké
mandly lze kompletně řídit prostřednictvím displeje. To poskytuje maximum komfortu a také bezpečnosti
obsluhy. Vedle nových modelů, které jsou nabízeny v různých šířkách pracovního válce až do 3,5 metru,
jsou na trhu také dále oblíbené malé mandly Miele.

Nové mandly s modelovým označením PM 16 a PM 18 je možné nahřívat pomocí elektřiny, plynu nebo páry. Ovládání
prostřednictvím displeje, který ukazuje všechny parametry, umožňuje rychlé přizpůsobení v pracovním dni: jelikož je
možné regulovat přítlak válce, lze například rychle vyžehlit jak vícevrstvé textilie, jako je ložní prádlo nebo bavlněné
ubrusy, tak i jemné látky. Také teplotu a počet otáček válců lze nastavit individuálně. Mimo to displej informuje o tom,
kdy má být lůžko mandlu vyčištěno nebo navoskováno. Nastavení, která jsou k tomu potřebná, jsou uložena v novém
čisticím programu přístroje. Speciální programy mohou být uloženy na různých uživatelských úrovních a chráněny
heslem – tak se lze vyhnout chybám v ovládání.

Hodinový výkon tohoto přístroje lze zvýšit ještě volitelným příslušenstvím: například výškově nastavitelným „podá -
vacím stolem Plus“. Pod pásy tohoto stolu se nachází vakuové odsávání, které se stará o to, aby látka bez záhybů
mohla klouzat na válec mandlu – tím je možné dosáhnout perfektního výsledku i u náročného stolního prádla. Díky
zbytkovému teplu je využita energie, která se drží v lůžku mandlu po vypnutí nahřívání. Tuto energii lze využít k žehlení
posledních textilií. Neztratí se tak žádná energie, jelikož nové mandly automaticky sníží počet otáček v závislosti
na množství dostupného zbytkového tepla.

Mandlovací stůl „Easy Fold“ také pro malé mandly Miele
Malé mandly Miele nabízejí různé využitelné šířky válce až do 1 980 mm a jsou nabízeny s plynovým nebo elektric -
kým nahříváním. Stejně jako vysokovýkonné mandly jsou vybaveny patentovaným mandlovacím stolem „Easy Fold“,
který nabízí pouze Miele a jenž má zakřivenou voštinovou strukturu s integrovanými otvory. Těmito proudí chladný
vzduch pod textiliemi, které tak mohou krásně na mandlovacím stole vychladnout. Díky jemnému proudění vzduchu
je fixována jejich hladkost.

Komfort obsluhy u všech mandlů Miele navíc zajišťují možnosti jako je zakrytí válce, které zabraňuje unikání tepla.
Tímto způsobem lze zabránit ztrátě energie a v bezprostřední blízkosti válce zůstává převážně nízká teplota. Dalším
možností je zpětné vedení prádla, s jehož pomocí může každý mandl z čelní strany obsluhovat jedna nebo dvě
osoby. Toho lze využít především u menších kousků prádla. Jelikož je nadmíru důležité dodržovat při mandlování
bezpečnost, provoz přístroje lze zastavit jednoduše a rychle pomocí nožní lišty. Tímto způsobem jej lze také rychle
přizpůsobit.

¹ Výkon kg/h je závislý na velikosti přístroje.
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