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VELKÉ VÝZVY

ZVLÁDÁ
  DOKONALE

Žehlení může být i zábava : 
Profesionální parní žehlicí systém PIB 100.



Patří péče o prádlo a především žehlení k vašim každo-
denním povinnostem, ale není vaší hlavní pracovní náplní? 
Aby to tak zůstalo i nadále a vy se mohli soustředit na své 
hlavní pracovní úkoly, nabízí vám nyní žehlicí systém 
MIELE PIB 100 profesionální řešení. 

Kompaktní kombinace žehličky, vyvíječe páry a žehlicího 
prkna je spojením toho nejlepšího ze dvou světů: je stejně 
praktická jako přístroj pro domácnost a zároveň se vyz-
načuje takovou výkonností, rychlostí a dlouhou životností, 
aby při použití v profesionální oblasti zvládla mistrně 
zdolat i ty nejvyšší hory prádla. 

PROFESIONÁLNÍ 
ŽEHLENÍ
NEBYLO NIKDY TAK SNADNÉ.



PIB 100 je nepostradatelným partnerem všude tam, kde 
okolnosti vyžádují upravený a dokonale čistý oděv, ale ko-
nečná úprava prádla nesmí zabrat příliš času a zaměstnat 
mnoho personálu. Jeho použití se proto vyplatí zvláště 
v hotelnictví a gastronomii, ale i v centrech pro seniory 
a pečovatelských zařízeních. 

Díky mimořádně přesné a efektivní technologii páry lze 
pracovní halenky, oblíbené kalhoty a společenské košile 
vašich hostů vyžehlit v nejkratším možném čase při mož-
nosti pracovat minimálně tři hodiny v celku. Večerní šaty 
nebo saka citlivě ošetří výkonný steamer.

Potřebujete při žehlení občas rychle přejít do jiného patra 
a tam pokračovat? I to je možné: kompaktní lehký systém 
pojede na tichých kolečkách všude za vámi a díky paten-
tovanému systému 1-2-Lift* se sestaví takřka sám. 

Kromě toho můžete žehlicí systém PIB 100 klidně 
přenechat k použití i nezaškolenému personálu nebo svým 
hostům. Díky displeji s intuitivní obsluhou je použití žeh-
licího systému extrémně snadné a v případě škody je 
produkt kryt certifikací CE.

Nedivte se, až se žehlení stane ve vašem podniku tou 
nejoblíbenější činností.

VŠESTRANNÝ 
TALENT
V JEDNOM ŽEHLICÍM SYSTÉMU

*Patent EP 2 169 108 B1



KAŽDÁ VÝZVA 
JE S PIB 100 DOKONALE ZVLÁDNUTA

Systém 1- 2-Lift – sestaveno i rozloženo za pár 
sekund

Stačí dva pohyby a žádná námaha – díky patentovanému 
systému 1- 2-Lift* je žehlicí systém PIB 100 sestavený 
i znovu rozložený během okamžiku.

Velký zásobník na vodu – více času na žehlení

S objemem 4,5 l můžete žehlit minimálně tři hodiny 
bez přerušení.

Zóna Comfort – prostorné žehlicí prkno

Překládání košilí je přežitek: vyžehlete celý přední díl 
v jednom kroku.

Buďte bez obav pokud jste v hektickém pracovním dni nuceni přerušit svou práci. PIB 100 myslí i za vás. Díky 
bezpečnostní funkci AutoOff se celý systém po 25 minutách nepoužívání automaticky vypne.

 PRAKTICKÝ 

KOMFORT

Kde už běžné domácí přístroje při několikahodinovém denním používání nestačí, tam se žehlicí systém PIB 100 
osvědčuje jako výkonný a univerzální pomocník. Jeho funkce vás překvapí hned několikrát: komfortem, efektivitou 
a dlouhou životností.



Žehlička SoftCare s voštinovou strukturou – 
šetrná ke struktuře látky

Jedinečná technologie tenké vrstvy páry umožňuje velmi 
lehké a přitom účinné klouzání žehličky po prádle**.

Síla páry – profesionální kvalita

Se 4 bary páry přiváděné v konstantním množství 100 g/
min dosáhnete dokonalého vyhlazení i u těch nejsilnějších 
materiálů.

Přehledný displej – maximální podpora

S integrovaným displejem žehlicího systému PIB 100 máte 
o všem důležitém neustálý přehled – například o aktuálním 
stavu přístroje, intervalu odvápňování nebo zásobě vody.

Automatické proplachování – pro radost z žehlení

Funkce automatického proplachování odstraňuje z vyví-
ječe páry zbytky minerálů, abyste mohli kdykoliv přepnout 
na plný výkon.

TECHNIKA 
 PRO PROFESIONÁLNÍ 
VÝSLEDKY

 BEZSTAROSTNÁ 

OBSLUHA 
A ÚDRŽBA

*Patent EP 2 169 108 B1 
**Patent EP 2 233 632 B1





FAKTA 

KVALITA MIELE 
PROFESSIONAL

Indikační prvky
• snadné asistované uvedení do provozu 

s textovou nápovědou
• provozní stav a indikace údržby na displeji 

v textové podobě
• automatické odvápnění stisknutím tlačítka 

(podle tvrdosti vody)
• nastavitelný jazyk pro střídající se pracovníky 

obsluhy

Bezpečnost obsluhy
• funkce CoolDown – automatické vypnutí žeh-

ličky po 3 minutách
• funkce AutoOff – automatické vypnutí parního 

žehlicího systému po 25 minutách
• bezpečnost obsluhy podle směrnice o stro-

jních zařízeních 2006/42/ES pro profesionální 
použití

Snadná obsluha
• praktická kolečka pro přepravu bez námahy
• extra rychlá příprava dvěma pohyby díky pa-

tentovanému* systému 1-2-Lift
• ErgoLift – plynulé nastavení výšky do ideální 

pracovní polohy (83–102 cm)
• dvě úložné přihrádky na žehličku 

a příslušenství

Přednosti žehlení
• velký zásobník na vodu o objemu 4,5 l pro 

delší čas nepřerušovaného žehlení
• kvalitní a mimořádně paropropustný potah 

žehlicího prkna
• žehlička s patentovanou voštinovou struktu-

rou** pro rychlé rozložení páry a snadné 
žehlení

• efektivní způsob práce na velkém žehlicím 
prkně se zónou Comfort

• aktivní žehlicí prkno – funkce nafouknutí 
a přisávání zajišťují optimální působení páry 
a polohování oblečení

• velké množství páry přiváděné pod vysokým 
tlakem pro perfektní konečnou úpravu vícev-
rstvých textilií

• integrované topení snižuje tvorbu kondenzátu 
na žehlicím prkně

Volitelné příslušenství
• odnímatelná žehlicí plocha s nepřilnavým 

efektem pro ochranu aplikací a potisků, 
zamezuje vzniku lesklých míst na tmavých 
textiliích 

• příruční steamer k vyhlazení a osvěžení 
pověšených textilií

Parní žehlicí systém PIB 100

Displej 1řádkový, textový

Zásobník na vodu [l] 4,5

Pára 4,0 baru, 100 g/min

Žehlicí plocha [š/h mm] 1 190/405

Vnější rozměry [v/š/h mm] 970/470/1 510

Vnější rozměry v rozloženém stavu [v/š/h mm] 1 200/470/402

*Patent EP 2 169 108 B1 
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Aktivní ochrana životního prostředí:  
Papír tohoto prospektu byl 100 % bělený bez použití chlóru.
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Immer Besser – vždy lepší
Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik 
řídí jasnou filozofií: Immer Besser – vždy 
lepší. Tento výstižný slogan je základem pro 
příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a 
inovativnost označení „Made in Germany“. 
Příslib, který dává profesionálním uživatelům  
jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající
Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu 
je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně 
Miele jako nejlepší a nejdůvěryhodnější znač-
ku. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny 
MX Award, iF a reddot Design Awards 
i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, 
dokládají vynikající pozici Miele také s ohle-

dem na design, management kvality 
a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní
Už po desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professio-

nal s mimořádnou důkladností kvalitní práde-
lenské přístroje, myčky a mycí a dezinfekční 
automaty. Pečlivě sladěné příslušenství, kom-

plexní poradenství a pohotový servis umožňují 
dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy 
optimální výkon a hospodárnost.

Další informace o Miele Professional
•  na našich webových stránkách: 

podrobné informace o systémových řešeních 
a příkladech použití, technických údajích, 
vybavení a příslušenství, ale i prospekty 
a materiály ke stažení

•  na našem YouTube kanálu: 
prezentace produktů a videa s názorným 
použitím 

Jistota originálu

Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České a Slovenské republice




