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Miele Professional slaví 90 let 

Od první bubnové pračky po ovládání Profitronic, tepelné čerpadlo 
a vysoce výkonný mandl 

Od roku 1924 Miele vyvíjí a vyrábí profesionální prádelenské přístroje. Dnes Miele svým profesionálním 
zákazníkům nabízí pečlivě koordinovaný systém praček, sušiček a mandlů, jež umožňují jemnou péči 
o prádlo, nenákladný provoz a efektivní pracovní proces. Inovace 21. století vycházejí z tradice prvních
přístrojů. 

Ohlédnutí: 
 1924: Ve 20. letech se pračky Miele s dřevěnou vanou nacházejí v mnoha domácnostech. Následně přichází 
zájem prádelen, hotelů, nemocnic, sanatorií a velkých panství o nové technologie, potřebují ale mnohem větší 
přístroje. Řešení přichází z výrobního závodu Miele v Gütersloh a sestává z uhlím a plynem vyhřívané bubnové 
pračky. Dosud obvyklé dřevěné kádě s lopatkami, které pohybují prádlem, jsou nahrazeny elektricky poháněným, 
na ležato položeným kovovým bubnem. Poprvé nemusí být horká voda nalita do vany, protože voda se ohřívá 
v nádrži, která je součástí přístroje. Buben je vyroben z měděného plechu a jeho otvory jsou vytlačeny směrem 
ven tak, aby bylo šetrně zacházeno s prádlem. První model řady „00“ pojme osm kilogramů suchého prádla. 
Postupně Miele doplňuje nabídku o větší modely, jež mohou být naplněny 30 kilogramy prádla a jsou vytápěny 
párou. 
30. léta: V desetiletí velké hospodářské krize Miele sází na bubnové pračky, které splňují nejvyšší standardy
kvality. Mají mužská jména jako Hanno, Helmut nebo Hector a „chlubí se vkusným designem a těžkým měděným 
provedením se smaltovanou základnou“. Pokyny pro praní poskytují zákazníkům detailní informace o manipulaci 
s přístrojem – od třídění přes namáčení až po správnou dobu praní i teplotu. 

Konec 40. let: Miele představuje pružnou membránu pro bubnové pračky. Od nynějška lze různé druhy prádla 
prát současně a šetrně: také závěsy, záclony, ubrusy a další jemné tkaniny. 

1950: Miele přináší na trh první mandly pro použití v komerčních prádelnách, v roce 1958 následují první 
profesionální automatické sušičky. Sušičky určené pro prádelny v činžovních domech mají dokonce i mincovník. 
Už tyto přístroje nabízejí „ochranu pletenin“ a na konci sušení se samy vypnou. Díky této rozsáhlé nabídce Miele 
pronikne i na lodě. Firma vyrábí pračky a sušičky v souladu s požadavky mezinárodních společností, jako je 
British Lloyd nebo American Bureau of Shipping. Rovněž tanker Esso „Dusseldorf“ má na své palubě prádelnu 
zařízenou přístroji Miele. 

1963: Zákazníci chtějí snadné ovládání – a Miele nabízí takzvaný jednotlačítkový automatický systém, s nímž lze 
rychle vybrat program pro požadovaný typ prádla stisknutím tlačítka. Alternativou pro takzvané problémové prádlo 
v nemocnicích, v dětských nemocnicích, zařízeních pro seniory a pečovatelských ústavech je ovládání přístroje 
pomocí programové karty. Ta se stará nejen o vhodnou teplotu, ale také ovládá chemotermické dezinfekce. 
Novinkou je rovněž pračka se ždímáním na 66 kg suchého prádla. 

1977: S „Malými obry“ Miele poprvé nabízí vysokorychlostní pračky a sušičky na pět až šest kilogramů náplně. 
Nejsou větší než přístroje pro domácnost, ale jsou mnohem rychlejší a odolnější – a jsou tak ideální jak pro 
penziony, tak pro malé hotely, kadeřnictví nebo pekárny. Bubny a prací vana jsou nyní vyrobeny z nerezové oceli. 

1986: Miele přebírá společnost Cordes v Oelde, výrobce profesionálních mandlů. Na místě vyrůstá sedmý 
výrobní závod Miele. Výroba mandlů se později přestěhuje do továrny v Lehrte, což je výrobní místo pro vybavení 
komerčních prádelen. V roce 1989 přináší Miele na trh pračku s čistou a nečistou stranou, která umožňuje 
speciální dezinfekci prádla podle přísných pokynů a nařízení pro prevenci nákaz, a proto je optimální pro využití 
v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Jednotlivé strany pro vkládání a vyjímání prádla jsou uspořádány 
v úhlu 90 stupňů. V 80. letech Miele mimo jiné vyvíjí také speciální programy, které jsou úspěšně používány 
dodnes: od programů pro mopy a podlahové textilie používané při úklidu budov až po praní pružinových lůžkovin 
a péřového oblečení. 
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1990: Sušičky Miele jsou k dispozici poprvé s novou technologií oběhu vzduchu „Air-recycling“, která přivádí zpět 
zhruba 60 procent odpadního vzduchu a využívá jej opět k sušení, což šetří asi 15 procent energie a pracuje 
rychleji rovněž o 15 procent. Tento princip, který Miele neustále vyvíjí, se využívá i dnes. 

1991: Prádelenská technika Miele je nyní nabízena pod značkou „Miele Professional“ a uvádí současně dva nové 
milníky. Prvním z nich je mokré čištění metodou „WetCare“, které firma vyvinula společně s wiesbadenským 
specialistou na textilní chemii, společností Kreussler. Od této chvíle lze snadno prát i takové textilie, které jsou 
označeny symbolem „neprat“. To je možné zejména díky nízkým teplotám a velmi jemnému rytmu otáčení bubnu. 
Druhým milníkem je ovládání praček „Multitronic“. Tato technologie vychází z výroby počítačů a umožňuje 
individuální prací programy, u nichž lze libovolně kombinovat například teplotu, dobu praní, jeho mechaniku 
a prací prostředky tak, aby vyhovovaly všem požadavkům. Poprvé lze také zobrazit zbývající dobu trvání 
programu od prvního cyklu máchání. 

Od 1995: Z ovládání „Multitronic“ se stává „Profitronic“ s deseti pevnými programy a 89 volnými místy pro uložení 
uživatelsky nastavených předvoleb. Tak lze vytvořit také programy pro velmi specifické požadavky, například od 
roku 1997 pro praní ochranných protipožárních oděvů. 

2004: Nejnovější ovládání s názvem „Profitronic M“ nabízí 199 paměťových míst a je součástí nové generace 
praček „Innovation M“ pro deset až dvacet kilogramů náplně. Tyto přístroje se vizuálně značně liší od svých 
předchůdců: poprvé jsou všechny prací a sušicí programy zobrazeny na grafickém displeji. Pokud je to potřeba, 
mohou uživatelé sami změnit jednotlivé parametry. Například lze šetřit energií, když se do přístroje zadá, že je 
naplněn pouze z poloviny. 

2009/2010: „Octoplus“ – tak se nazývají nové kompaktní pračky a sušičky Miele Professional pro osm kilogramů 
náplně. Uživateli nabízejí různé typy ovládání – od jednoduchého až po sofistikované – a programové balíčky pro 
různé cílové skupiny, jako jsou řemeslníci, pohostinství nebo pečovatelská zařízení pro seniory. Profesionální 
sušičku lze od roku 2010 s nízkými náklady vyhřívat tepelným čerpadlem. A s generací „Slim Line“ Miele 
zohledňuje potřebu obzvláště úzké sušičky.  

2012/13: S horkou vodou přichází další alternativní způsob vytápění profesionálních sušiček, který umožňuje 
značné úspory. Nové profesionální mandly Miele Professional rovněž nastavují nová měřítka: zvládnou vyžehlit 
více než 200 kilogramů prádla za hodinu, to znamená podstatně více než tunu za den. V roce 2013 následuje 
uvedení praček nové generace, jež napustí mopy a úklidové textilie čisticími a dezinfekčními prostředky, a ty jsou 
tak připraveny k přímému použití. 

2014: Miele Professional slaví se svými zákazníky 90 let profesionální péče o prádlo – například s různými 
speciálními modely, které se dostávají na trh v průběhu roku. 

Jubilejní modely "Edice 90" 
1. května přicházejí na trh jubilejní modely pod názvem „Edice 90“. Pračka a jeden model sušičky jsou
k dispozici pouze v omezeném množství, na českém trhu se objeví v průběhu října. 

Akční modely pocházejí z osvědčené řady „Malí obři“ a v setu jsou velmi finančně výhodné. Přístroje řady „Malí 
obři“, které mohou být naplněny 6,5 kg textilií, optimálně splňují všechny požadavky nad rámec péče o prádlo 
v domácnosti. Potřebují méně než jeden metr čtvereční podlahové plochy a díky krátkým časům praní a sušení 
zvládnou více tun prádla ročně. S nastavitelnou časovou předvolbou až 24 hodin jsou tyto přístroje zvláště 
vhodné pro flexibilní použití v každodenním životě. 

Díky krátkým programovým časům a účinnému procesu praní je pračka z „Edice 90" rychlá a hospodárná 
zároveň. Například program pro barevné prádlo na 60°C trvá jen 49 minut. Počitadlo objemu navíc přesně 
kontroluje přívod vody a tím šetří její spotřebu. 

Sušička s odtahem vzduchu zase boduje svými krátkými programovými časy. Všechny akční modely 
mohou být individuálně doplněny podle potřeby, například o mincovníky pro využití v samoobslužných 
prádelnách nebo v nájemních domech. Další možností, jak se individuálně přizpůsobit požadavkům 
zákazníků, je automatické dávkování pracího prostředku nebo připojení na zařízení optimalizující spotřebu 
elektrické energie. 
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