
Frissvíz rendszerű ipari mosogatógép
Tökéletes eredmény magas higiéniai elvárások mellett  

Nagyobb teljesítmény.
Nagyobb higiénia.
Nagyobb hatékonyság.

Frissvíz rendszerű ipari mosogatógép, PG 8056 U
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Frissvíz rendszerű mosogatógépek
Mindennapi használatra, egyéni igényekre szabottan.

A frissvíz rendszerű Miele ipari mosogató gépek mindig optimális mosogatási eredményt
érnek el, és probléma nélkül teljesí tik a higiéniai követelményeket. A kisebb vendéglátóhelyek
számára ideális megol dást jelentenek, főleg ott, ahol változó a mosogatnivaló fajtája.

Jellemzően Miele
A know-how és a tapasztalat fontos elő fel -
tétele a mindennapok sikerének. A Miele a
frissvíz rendszerű mosogatógépek fej lesz -
tésében úttö rőmunkát végzett: vezető
gyártó a professzi o nális felhasználók
számára, készülékei gyorsak, gazdaságo -
sak, egyedülálló mosogatási eredmények -
kel, egyedi igényekhez igazodó mosoga -
tási teljesítményt lehetővé tevő intelligens
technikával, alapos és kímélő mosoga tó -
prog ra mokkal rendelkeznek.

Magas tisztítási teljesítmény
A Miele frissvíz rendszerű mosogatógépek
döntő ismertetőjegye a teljes vízcsere az
egyes prog ramszakaszok, ill. mosogatási
fázisok között. Ezáltal a készülékek a teljes
üzemelési idő alatt egyenletes tisztítási tel-
jesítményt és magas higiéniai színvona lat
valósítanak meg. A folya ma tos frissvíz
bevezetés kombinációjának és az egyedi
igények szerint kialakított programoknak
köszönhetően főleg változó mosogatnivaló
ese tén optimális tisztaság és higiénia
érhető el – felbecsülhetetlen előny a min -
den  napokban, ahol folyamatosan, felváltva
kell az edényeket és poharakat mosogatni.

Biztos eredmények
Az állandó vízcsere megakadályozza az
ételma radékok felhalmozódását a tisztítási
fázisban. A végső alapos öblítés előre
meg  határozott és állandó hőmérsékleten
történik. Ez az eljárás folyamatos eredmé -
nyeket biztosít, és teljesíti a minőségbizto -
sítási rendszer követelményeit.

Egyedülálló gazdaságos üzemelés
A Miele frissvíz rendszerű mosogatógépek
erős keringetőszivattyúval és fűtőtesttel
felsze reltek, amelyek a magas teljesítmé -
nyük következtében rövid programidőt
tesznek lehetővé. 65°C-os melegvíz csatla -
kozás esetén készüléktípustól függően egy
program hoz akár 5 perc is elegendő, és
napi 40 programot lehet indítani.
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A Miele technológia előnyei
PG 8056 U frissvíz rendszerű mosogatógép

Optimális higiénia:
• Edénymosogatás frissvízzel minden új

mosogatási fázishoz: problémamentes
váltás menetenként pl. tálakról poharak -
ra vagy evőeszközökre

• A legmagasabb higiéniai követelmé nyek -
nek megfelelő tisztítási teljesítmény 
az élelmiszer-higiéniai rendelet szerint

• Nincs esélye az ételmaradékoknak a víz 
és lúgszűrőnek köszönhetően (négysze -
res szűrőrendszer)

• Könnyen kezelhető mosogatókamra
sarkok és élek nélkül

• Szennytaszító felületek: kiváló minőségű
nemesacél minőség, pl. a mosogatókam -
rákhoz és a mosogatókarokhoz

• Egyedileg az edényekhez illeszthető
tisztítóprogramok

• Speciális kosarak és betétek az
edények, poharak és evőeszközök
kímélő behelyezésére

Professzionális tisztítás
• Nagy mosogatókamra két szinttel
• Professzionális kosárkialakítás variál-

ható felső kosár kialakítással
• Nagyfokú rugalmasság a különböző

nagysá gú edényekhez az állítható felső
kosárral

• A PG 8056 U alsó kosarában 32 db 
25 cm átmerőjű tányér mosogatható el

• Kapacitása: óránként 456 db tányér
valamint napi 40 program

• Optimális tisztítási teljesítmény 2 moso -
ga tó karral (3. mosogatókar a felső
kosáron)

• Elektronikus vezérlés nagyfokú 
rugalmassággal a programozásban 
és a tisztítóprogramokban

• Egyszerű installálás: a készülékek hideg 
vagy meleg vízre csatlakoztathatók, 
és az elektromos csatlakozásuk 
3N AC 400 V 50 Hz

Frissvíz rendszer

Ajtóreteszelés

Variálható felső kosár

Variálható felső kosár
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• Rövid programlefutások: 
a PG 8056 U-nál 5 perc (65°C-os
melegviz csatlako zás esetén)

• A folyékony tisztítószerek optimális
adagolása: a folyékony tisztítószerek
optimális és kényel mes adagolása
külső adagolással, adagoló szivattyúk
segítségével

Nagyfokú gazdaságosság
• Regenerálás a tisztítóprogram alatt

alacsony sófelhasználással az új Profi-
Monobloc vízlágyítóval; nem szükséges
külön regeneráló program

• A konstrukciónak és az anyagoknak
köszönhetően különösen magas
hatásfokú tisztító szerek is használhatók

• Nagyon kedvező fogyasztási értékek 
a szivattyúzási és fűtési teljesítménynek
köszönhetően

• A beeresztett víz mennyiségének 
kont rollálása

• Szervizbarát konstrukció
• Alacsony hő- és zajkibocsátás oldalsó

szigeteléssel

3 mosogatókar

Elektronikus vezérlés

Gőzkondenzátor

Vízlágyító

Bevezetett vízmennyiség

Kettős burkolat
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Mosogatási program a megszokott vendégszeretetért
Univerzális megoldás a kisebb vendéglátóhelyek számára

Ahogy a nagy hotelekben és vendéglők-
ben, úgy a kis vendéglátóhelyeken is döntő
jelentőségű a megfelelő mosogatógép
kiválasztása. Az edényeknek, poharaknak
és evőeszközöknek mindig tisztán kell
rendelkezés re állni, és az üzemmenetet
csúcsforgalom idején sem szabad fenn a -
ka dásokkal késleltetni. Ennek tükrében a
mosogatógéppel szemben támasztott kö -
vetelmények egyértelműek: magas tisz tí tá -
si teljesítmény az állandóan változó szennyes
edényekhez, nagy kapacitás kompakt kivi-
tel mellett, rövid programidők a lehető
legtöbb programlefutásért naponta. 
Emellett a kis vendéglátóhelyeknek is szá-
molni kell a befektetési költségekkel és a
fogyasztási adatokkal.

A Miele PG 8056 U professzionális moso -
ga  tó gépe kiállja a modern gasztro nómia
köve tel mé nyeit, az alaposság, a gyorsa -
ság, a funkcionalitás és a gazdaságosság
tekinte tében egészen egyedülálló módon.
Akár egy bisztróban, kávé zóban vagy
boro zó ban, apartmanban, étteremben
vagy bárban: a Miele ipari készülékek
mindig gondos kodnak a higiéniailag töké -
lete sen elmosogatott edényekről, univerzá -
lis megoldásként vegyes edényekhez, épp -
úgy, mint speciális megoldásként evő esz -
kö  zökhöz vagy poharakhoz. A rövid
prog ramidők gondos kodnak az arányos
mennyiségről 15-20 prog ram lefutással
naponta, így a PG 8056 U igény esetén 
az alsó kosárban óránként maximum 456
tányért is képes elmosogatni, míg a felső
kosárban további konyhai eszközöket
tisztíthat.

A három szinten állítható felső kosár lehe -
tővé teszi a mosogatótér flexibilis kihasz -
ná lását. Ezáltal a készülék kapacitása
egyénileg a mosogatásra váró edények
nagyságához igazítható. 
Az O 891 felső kosárba 20 csésze, 33 csé -
szealj, vagy 17 desszertes tányér tehető
be; 2 lenyíló ráccsal a csészék számára
(magas ság: 160 mm vagy 210 mm). 
Az U 890 alsó kosár különböző betétek
alapkosaraként használható: 2 db E 816 
½ betét 32 db 250 mm átmérőjű tányér,
vagy 26 db 330 mm átmérőjű számára, 
2 db E 165 evőeszköz kosár.
Így a Miele professzionális mosogató gép
egyénileg, a mindennapi igény szerint sze -
relhető fel. A különböző tisztítószerek pro-
fesszionális használatának sincs aka dálya:
a folyékony tisztítósze rek gazdaságos
adagolásáról az opcionális DOS G 60-80
adagoló berendezés gondos ko dik. És
most jöhet a komfort: az optimális hozzá fé -
rés ér dekében a készülékek egyedi igény
sze rint különböző magasítókkal és lába za -
tok kal egészíthetők ki a használat helyén.
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PG 8056 U mosogatógépPG 8056 U mosogatógép / Min-

dennapi használatra, egyéni igényekre szabottan

PG 8056 U SPEEDplus
A Miele mosogatógépek műszaki adottsá-
gai egyedüli módon a gyorsaságra, a telje -
sítményre és a gazdaságosságra épülnek. 

• Ideális a szálloda- és vendéglátóipar,
egyesületek és iskolák számára

• kétszintű mosogatást tesz lehetővé 

• kapacitása az alsó kosárban: 
456 tányér/óra, valamint további edény 
és evőeszköz mosogatása végezhető a
felső kosárban

• rugalmasan programozható 
Touch-Controlos vezérléssel

• 26 választható nyelv

Alkalmazási példák:15.-17.oldal
Műszaki adatok: 26-27 oldal

Az új frissvízrendszerű mosogatógép ragyogó eredménnyel, mindig a legjobb minőségben
és higiénikusan mosogat. Nagyfokú mosogatási teljesítményével és a rövid programjaival
hatékony megoldást jelent bármilyen konyha számára. Az új Miele mosogatógép: tökéletes
és sokféle – az Ön hétköznapjaihoz igazított – szolgáltatást nyújt.

perc5

Új programok speciális használatra:
Program Alkalmazás
Higiénikus Magas higiéniai követelményekhez

Mosogatási hőmérséklet: 60°C, öblítési hőmérséklet: 70°C, ennek időtartama: 10 perc
Energiatakarékos Átlagosan szennyezett edények mosogatásához, alacsony fogyasztási értékekkel, 

picit meghosszabbított programidővel (23 perc).
Evőeszközök Speciális program az evőeszközök mosogatásához. 
Műanyagok Műanyagok mosogatására használható program, csökkentett öblítési nyomással 

és dupla öblítőszer-koncentrátummal a jó szárítási eredmény eléréséhez. 
Regenerálás Regeneráló program a regenerálás beépített vízlágyítóval kézi indításához

Programok és fogyasztások PG 8056 U SPEEDplus
Program Mosogatás Öblítés Csatlakozás és vízfelhasználás (l) Energiafelhasználás Programidő 

[°C] [°C] Hideg vizes [15°C] Meleg vizes [65°C] 400 V [kWh] [perc]
Szuper rövid* 55 55 - 8.0 0.25 5.0
Rövid 55 60 - 17.5 0.1 8.2
Univerzális 55 60 - 23.2 0.1 11
Intenzív 66 60 12.0 18.2 0.7 18
Pohár 50 50 7.6 10.8 0.35 11
Söröskorsó 50 hideg 18.4 - 0.5 12
Higiénikus 60 70 5.0 18.2 0.6 25
Evőeszközök 60 55 14.4 10.8 0.8 17
Műanyagok 50 60 5.0 18.2 0.3 16
Energiatakarékos 45 50 - 18.4 0.1 23
Regenerálás - -
Hideg - - 7.0 - 0.01 3.5
Szivattyúzás - -

* Állandó működés mellett
3N AC 400 V / 50 Hz / 8,9 kW (Fűtőteljesítmény: 8,5 kW)
1N AC 230 V / 50 Hz /  2,9kW / (Heizleistung: 2,5 kW)
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Műszaki adatok PG 8056 U 

Frissvíz rendszerű ipari mosogatógép PG 8056 U

Elöltöltős készülék csapóajtóval, kosarak nélkül, tető nélkül •

Szabadon álló készülék, munkalap alá beépíthető •

Teljesítmény

Keringető szivattyú (Qmax. l / perc) 400

Legrövidebb programidő (perc) 5

Javasolt programlefutás 24

Teljesítmény (tányér / óra) 456

Vezérlés / Programok

TouchControl-vezérlés 13

Super rövid •

Rövid •

Universal •

Intenzív •

Pohár •

Söröspohár •

Higiénikus •

Evőeszköz •

Műanyag •

Energiatakarékos •

Vízcsatlakozás

1x hideg vagy meleg víz csatlakozás (max. 65°C), 2,5-10 bar víznyomás (250-1000 kPa) •

Elektromos csatlakozás

3 N AC 400 V 50 Hz •

Fűtési teljesítmény (kW) / biztosíték 8,5 / 3x16 A

Össz. elektromos csatlakozás (kW) 8,9

Design / Kényelem

DOS G 60-80 adagoló berendezés folyékony tisztítószerekhez •

Kezelőpanel 3-soros kijelzővel •

Hátralévő idő kijelzés / 24 órás késleltetett indítás •

Üzemelési zajszint dB (A) re 20 u PA 70

Vízlágyító

Beépített vízlágyító 60° dH-ig •

Sótartály az ajtóban •

Méretek, Súly

Külső méretek Ma./szé./mé. (mm) 820-880 / 600 / 580

Külső méretek tetővel Ma./szé./mé. (mm) 835-895 / 600 / 580

Súly (kg) üres állapotban 70

Kivitel

Nemesacél készülékfront, tető, oldalak •

Minősítések

CE, VDE •

2006/42/EG, DIN 10512 •
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Betétek
Felső és alsó kosarak

O 891 felső kosár
• Rilsan bevonattal csészékhez,

csésze alátétekhez, desszertes
tányérokhoz 

• E 810 betéttel 
• Drótkosár, rilsan bevonattal
• 2 lehajtható csészefeltét 

20 csészéhez
• Állítható magasság 2 pozícióban 

50 mm-rel
• Integrált mosogatókar, 

csatlako zás a hátoldalon
• Bepakolási magasság 

max. 200 mm
• Ma 190, Szé 518, Mé 486 mm

O 892 felső kosár
• Rilsan bevonattal poharakhoz
• E 812 betéttel és és 2x pohár-

tartó 
• Drótkosár, rilsan bevonattal
• Integrált mosogatókar, 

csatlakozás a hátoldalon
• Bepakolási magasság 

max. 200 mm
• Ma 190, Szé 518, Mé 486 mm

O 885 nemesacél lafetta
• Üres felső kosár
• Nemesacél  
• 500 x 500 mm-es kosarakhoz
• Maximális bepakolási magasság 

130 mm
• Ma 119, Szé 530, Mé 516 mm

O 899 lafetta
• Rilsan bevonattal, üres felső

kosár
• Drótkosár, rilsan bevonattal
• Integrált mosogatókar, 

csatlakozás a hátoldalon
• Állítható magasság 2 pozícióban 

50 mm-rel
• Bepakolási magasság 

max. 200 mm
• Ma 190, Szé 518, Mé 486 mm

U 876 nemesacél lafetta
• Üres alsó kosár
• Nemesacél  
• 500 x 500 mm-es kosarakhoz 

és különböző betétekhez
• Maximális bepakolási magasság 

230 mm*
• Ma 50, Szé 535, Mé 500 mm

*O 885 felső kosár lafettával

U 890 üres alsó kosár
• Rilsan bevonattal különböző

betétekhez
• Drótkosár, rilsan bevonattal  
• Betétekhez vagy 

500 x 500 mm-es műanyag
kosarakhoz

• Ma 100, Szé 517, Mé 532 mm

E 10 lyukacsos lemezalátét
• Rilsan bevonattal
• Berakható az U 890, U 880, 

U 876 kocsikba
• Lyukméret: 17 x 17 mm 
• Szé 495, Mé 222 mm

U 881 alsó kosár 
• 54 db csészealjhoz
• Acéldrótból, rilsan bevonattal  
• Ma 198, Szé 529, Mé 515 mm
• Alkalmas E 809 csészefeltéthez

(bepakolási magasság 150 mm),
E 165 evőeszköztartó betehető

• Bepakolási magasság az alábbi
felső kosarak használatánál: 
O 881 kb. 290 mm +/- 25 mm, 
O 882 kb. 300 mm +/- 25 mm, 
O 889 ca. 300 mm - 20 / - 40 mm.
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E 11 lyukacsos lemezalátét
• Rilsan bevonattal
• Berakható az O 890 kocsiba
• Lyukméret: 17 x 17 mm 
• Szé 460, Mé 222 mm

Betétek
a PG 8056 U típusú készülékhez

E 9 1/2 betét
• Lábasokhoz, tálakhoz, 

serpenyőkhöz
• Berakható az U 880, U 874

kosárba  
• Acél drót, rilsan bevonattal
• Ma 115, Szé 225, Mé 416 mm
• Támasz távolsága: 45 mm
• Támasz magassága: 105 mm

E 165 Evőeszköztartó     
• Berakható az E 216 betétbe
• 3 rekeszes, 70 x 64 mm
• M 110, Sz 70, Mé 218 mm

E 166 1/1 betét
• Lyukacsos lemezalátét po-

harakhoz
• Acél drót, rilsan bevonattal
• Szé 460, Mé 460 mm
• Berakható pl. az U 874, U 880

kosárba.

E 205 1/2 betét
• 14 db Ø65 mm pohárhoz
• Acél drót, rilsan bevonattal
• Ma 221, Szé 243, Mé 494 mm
• Támasz távolsága 103 mm
• Támasz magassága 220 mm
• Rögzített lyukacsos lemezalátét-

tel, rilsan bevonattal, hogy a víz-
sugár megtörjön (így vékony po-
harakhoz is használható)

• Alsó kosárhoz

E 216 1/2 betét
• 15 db Ø240 mm tányérhoz
• Betehető az U 880 kosárba                  
• Acél drót, rilsan bevonattal
• Támasz távolsága 21 mm
• E 165 evőeszköztartó betehető
• Ma 220, Szé 235, Mé 500 mm

E 437 1/2 
• Konténerbetét evőeszközökhöz
• Nemesacél konténerbetét  

fogantyúval evőeszközökhöz  
• 18 rekesz 59 x 44 mm, 

2 rekesz 59 x 59 mm, 
16 rekesz 44 x 44 mm

• Ma 70, fogantyúval 128, Szé 211, 
Mé 436 mm

E 459 1/2 
• Konténerbetét magas poharak -

hoz
• Nemesacél konténerbetét 12 db 

70 mm átmérőjű pohárhoz  
• Konténer magas poharakhoz

(sörös, pezsgős-, gyümölcsleves
poharak, max. 220 mm magas sá -
gig)

• Ma 170, Szé 200, Mé 458 mm
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Betétek
a PG 8056 U típusú készülékhez

E 809 feltét 
• U 881-re 23 db Ø90mm átmérőjű

csészéhez
• Betehető az U 881 alsó kosárba
• Acél drót, rilsan bevonattal
• Ma 71, Szé 506, Mé 495 mm

E 810 1/2 betét
• Csésze alátét betét O 891 felső

kosárhoz
• Drótkosár, rilsan bevonattal  
• Betehető az O 891-be
• 33 csésze alátéthez vagy 

17 desszertes tányérhoz

E 812 1/2 betét
• Pohárbetét O 891 és O 892 felső

kosárhoz
• Drótkosár, rilsan bevonattal  
• Berakható O 891 és O 892 felső 

kosárba

E 815 1/2 betét 
• Pohárbetét 10 db búzasörös 

pohárhoz
• Acéldrótból, rilsan bevonattal  
• Ma 252, Szé 220, Mé 513 mm
• Támasz távolsága: 95 mm
• Támasz magassága: 240 mm

E 816 1/2 betét 
• Tányérbetét U 890 alsó kosárhoz
• Drótkosár, rilsan bevonattal  
• Betehető az U 890 alsó kosárba
• Két pozícióban lehetséges
• Bepakolás evőeszköztartó nélkül:
• 19 tányér Ø 250 mm
• 19 tányér Ø 330 mm
• Bepakolás evőeszköztartóval:
• 16 tányér Ø 250 mm
• 16 tányér Ø 330 mm

E 884 1/1 betét
• 10 db tálcához
• Acéldrótból, rilsan bevonattal  
• Ma 175, Szé 460, Mé 460 mm
• Támasz távolsága: 32 mm
• Támasz magassága: 175 mm
• Alsó kosárhoz

E 888 1/1 betét  
• 18 db 300 mm átmérőjű

tányérhoz
• Betehető az U 880 alsó kosárba  
• Acéldrótból, rilsan bevonattal
• Ma 175, Szé 460, Mé 460 mm
• Támasz távolsága: 30 mm
• Támasz magassága: 175 mm
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U 508 műanyag kosár 
• Csészékhez, 4-soros
• Max 100 mm átmérőjű

csészékhez
• Ma x Szé x Mé: 

104x500x500 mm

Univerzális kosarak 
PG 8056 U, G 8066, PG 8067 típusokhoz

U 313/2 műanyag kosár 
• 10 db 530x275 mm méretű 

tálcához és 1/1-es GN edényhez
• Berakási távolság: 24 mm, be-

rakási magasság: 160 mm
• Ma x Szé x Mé: 

179x 530x498 mm

U 502 műanyag kosár 
• Tányérokhoz, 6-9 soros
• Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
• Ma x Szé x Mé: 

109x500x500 mm

U 503 műanyag kosár 
• Evőeszközök, fagylaltos kelyhek

számára, kislyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé:109x500x500 mm

U 504 műanyag kosár 
• Evőszközök, kelyhek számára

9 kehelyhez
• Az osztások mérete: 

106 x 106 mm
• Ma x Szé x Mé: 

145x500x500 mm

U 505 műanyag univerzális kosár
• Belmagasság: 160 mm
• Nagylyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé: 

195x500x500 mm

U 506 drótkosár 
• Tányérokhoz, 8 soros
• Berakási távolság: 54 mm
• Az E 167 evőeszköztartó 

beletehető
• Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm

E 167 evőeszközbetét
• Az U 506-os kosárhoz, 

7 osztásos
• Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm

U 507 Bistrokosár  
• Vegyes edényekhez
• Berakási magasság: 

92/113/98 mm
• Berakási mélység 52/49/49 mm
• Ma x Szé x Mé: 

165x 500x500 mm
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Kiegészítők
PG 8056 U, G 8066, PG 8067 típusú készülékekhez

UO 30-60/80 nyitott gépmagasító
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel összecsavaroz -

ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UO 52-60/80 nyitott gépmagasító 
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel összecsavaroz -

ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

UG 30-60/80 egy oldalon nyitott
gépmagasító 
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel összecsavaroz -

ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 52-60/80 egy oldalon nyitott
gépmagasító
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel összecsavaroz -

ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

DE T-60/1 nemesacél tető
• Rögzítő készlet konyhai lábazati

léchez 

DOS G 80 modul
• Tömlős adagoló szivattyú 5-10 l

kannához üresszint-jelzővel 
a folyékony tisztítószerek 
automatikus adagolásához.

• 333 mm-es szívócső 
5 és 10 literes kannához

• Adagolás 55 ml-ig percenként
• A mosogatógép vezérlésével 

állítható
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További kiegészítők
a PG 8056 U típusú készülékhez

Stand1-80 
• Szabadon álló, nemesacél átépítő

elem
• PG 8055 - PG 8059 készülék-

széria
• Lábazati léc 2 támasszal, fedéllel

és hátlappal egy standard beépít -
hető készülék szabadon álló
készülékké alakításához

Stand2 
• Nemesacél lábazati léc
• PG 805x készülékszéria 
• Lábazati léc 2 támasszal nem

folytonos lábazathoz
• Ma 140, Szé 598,  Mé 127 mm
• Nemesacél

ABL 50 
• Ajtóhosszabbító léc 50 mm

nemes acél
• PG 805x készülékszéria 
• A magasság 720 mm-es

korpusz mé rethez történő optikai
kiigazításá hoz

• Magasság 50 mm
• Nemesacél (AE)

DEF-80 
• Nemesacél tető
• PG 8055 - PG 8059 készülék-

széria  
• Ma 15, Szé 600, Mé 600 mm
• Nemesacél

További kiegészítők
a PG 8056 U típusú készülékhez

BKS-80
• Rögzítő készlet konyhai lábazati

léchez 

BBF-80 
• Padlórögzítő

VGF-900 
• Meghosszabbított készüléklábak
• Max. készülékmagasság tető

nélkül 900 mm
• Állítható magasság -0/+80 mm 

900 mm-re

ADB-fedél
• Az aláépíthető típusokhoz a

mosogatógép és a munkapult
közé. 
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Miele Kft
1022 Budapest
Alsó Törökvész u. 2.

www.miele-professional.hu
professional@miele.hu

Közvetlen kapcsolat további
információkért és
tanácsadásért:

Termékinformáció
Tel: +36 1 8806 460
Fax: + 36 1 8806 403

Miele Márkaszerviz
Tel: +36 1 8806 480
Fax: + 36 1 8806 403
H-P: 07:30 – 17:30

További Miele Professional
prospektusok:

● Új kis óriások

● Ipari mosodai berendezésekk

● Laboratóriumi mosogatógépek

● Eszközfelkészítés a kórházakban 
és rendelőintézetekben

Mindent egy kézből
A mindennapi szennyes hegyekhez is van
igényre szabott, tiszta Miele megoldás:
mosodai berendezések a professzionális
és gazdaságos textilápolásért a saját
mosodában.

Meggyőző márka:
A Miele-t Németország legjobb vállalati
márkája címmel tüntették ki.
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