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HAASTE.

RATKAISU.

Silittämisestä sujuvaa:  
PIB 100 höyrysilityskeskus ammattilaisille.



Kuuluvatko pyykinhuolto ja etenkin silitys osaksi arjen 
työpäivää, mutta eivät ole varsinaista liiketoimintaasi?  
Silloin MIELE PIB 100 on tarkoitettu juuri sinulle. Se auttaa 
sinua pyykin viimeistelyssä ja vapauttaa aikaasi ydinliiketoi-
minnan  harjoittamiseen. 

Tässä kompaktin kokoisessa silitysraudan, höyrynkehitti-
men ja silityslaudan muodostamassa silityskeskuksessa  
yhdistyvät kahden eri käyttöalueen parhaat puolet: se on 
kätevä kuten kodinkone sekä tehokas, nopea ja pitkäikäinen 
kuten ammattikäyttöön tarkoitettu laite. 

PIB 100 on välttämätön työkalu kaikkialla, jossa huoliteltu 
ulkoasu ja virheetön vaatetus ovat tarpeen, mutta pyykin 
viimeistely ei saisisitoa liikaa aikaa eikä henkilöstöä. Sen 
käyttö kannattaa siis etenkin majoitus- ja ravintola-alalla 
mutta myös vanhainkodeissa ja hoivalaitoksissa. 

Tarkan ja tehokkaan höyrytekniikan ansiosta silität sillä 
näppärästi sekä työvaatteet että asiakkaiden omat vaat-
teet ja höyryä riittää ainakin kolmen tunnin yhtäjaksoiseen 
työskentelyyn. Arat tekstiilit ja esimerkiksi pikkutakit si-
leytät kätevästi tehokkaalla höyrysuuttimella.

Joudutko välillä nopeasti vaihtamaan paikkaa tai kerrosta? 
Sekin käy helposti: tämä kevyt ja pienikokoinen laite rullaa 
hiljaisten pyöriensä varassa. Patentoidun 1–2-Lift-System* 
nostomekanismin ansiosta pystytät laitteen käyttövalmiiksi 
kahdella käden liikkeellä.  

PIB 100 -silityskeskuksen voit antaa huoletta myös koulut-
tamattoman henkilökunnan tai asiakkaiden itsepalvelu-
käyttöön. Opastavan näytön ansiosta silityskeskuksen 
käyttö on äärimmäisen helppoa.

Ei kannata hämmästyä, jos silittämisestä tulee pian yrityk-
sessäsi kaikkien lempityötä.

AMMATTIMAINEN 
SILITYS
EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN 
HELPPOA

MONITOIMINEN
SILITYSKESKUS

*Patentti EP 2 169 108 B1



HAASTE KUIN HAASTE 
PIB 100 RATKAISEE SEN

1– 2-Lift-System – pystytys ja kokoon taittaminen 
käyvät sekunneissa

Kahdella kädenliikkeellä, ei vaadi voimaa – patentoidun 
1– 2-Lift-System* nostojärjestelmän ansiosta PIB 100:n 
pystytys ja kokoon taittaminen käyvät hetkessä.

Suuri vesisäiliö – enemmän silitysaikaa

4,5 litran vesisäiliön ansiosta silität vähintään kolme tuntia 
keskeytyksettä.

ComfortZone – iso silityslauta

Kun asetat olkakappaleen paikalleen, pystyt silittämään 
paidan koko etumuksen kerralla.

SoftCare-silitysrauta, jossa on kennopohja –  
silittää tekstiilit hellävaraisesti

Ainutlaatuisen höyrykalvon ansiosta silitysrauta liukuu  
kevyesti ja tehokkaasti tekstiilin pinnalla**.

Enemmän höyryä – ammattitason laatua yhdellä 
painalluksella

Neljän barin höyrynpaineella ja tasaisesti 100 g /min  
virtaavalla höyryllä paksuimmatkin materiaalit siliävät  
täydellisesti.

Selkeä näyttö – opastusta yhdellä silmäyksellä

PIB 100:n integroidulta näytöltä näet kaiken tärkeimmän 
yhdellä silmäyksellä: kuten laitteen senhetkisen tilan,  
kalkinpoistovälin tai vesimäärän.

Automaattinen huuhtelu – puhdasta silityksen iloa

Jotta voisit aina hyödyntää laitteen koko tehoa,  
automaattinen huuhtelutoiminto poistaa mineraalijäämät 
höyrynkehittimestä.

TEKNIIKKA
MAHDOLLISTAA AMMATTI- 
TASON TULOKSET

HUOLETON 

KÄYTTÄÄ JA 
HOITAA

Eikä syytä huoleen: jos joudut keskeyttämään silityksen kesken kiireisen työpäivän, PIB 100 osaa ajatella itse.  
Turvallinen AutoOff-toiminto kytkee koko järjestelmän pois päältä, jos sitä ei käytetä 25 minuuttiin.

KÄTEVÄ JA 

MUKAVA

PIB 100 on tehokas ammattilaite, jonka kapasiteetti ei lopu kiireisenkään työpäivän aikana. 
Se vakuuttaa sinut käyttömukavuudellaan, tehokkuudellaan ja pitkäikäisyydellään.
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HÖYRYN KUUMAA ASIAA 

MIELE PROFESSIONAL 
LAATUA YKSITYISKOHTAISESTI

Näyttö
• Käyttöönoton selkeä tekstiopastus
• Toimintatila- ja huoltoilmoitukset tekstinä
• Automaattinen kalkinpoisto painiketta 

painamalla (vedenkovuuden mukaan)
• Käyttökieli helposti vaihdettavissa

Käyttövarmuus
• CoolDown-toiminto – silitysrauta kytkeytyy 

automaattisesti pois päältä kolmen minuutin 
kuluttua

• AutoOff-toiminto – koko höyrysilitysjärjestelmä 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
25 minuutin kuluttua

• Käyttövarmuus ammattikäytössä konedirek- 
tiivin 2006/42/EY mukainen

Helppo käsitellä
• Kätevät pyörät helpottavat laitteen siirtämistä
• Patentoidun* 1– 2-Lift-System nostojärjestel-

män ansiosta käyttövalmiiksi kahdella käden-
liikkeellä

• ErgoLift – portaaton korkeudensäätö takaa 
parhaan mahdollisen työskentelykorkeuden 
(83–102 cm)

• Kaksi säilytyslokeroa silitysrautaa ja varusteita 
varten

Kohokohdat
• Iso 4,5 l vesisäiliö takaa pitkän keskeytyk-

settömän silitysajan
• Laadukas, erityisen hyvin höyryä läpäisevä  

silityslaudan päällinen
• Silitysrauta, jossa patentoitu kennopohja**, 

jakaa höyryn nopeasti ja tekee silityksestä  
kevyttä

• Iso silityspöytä ja Comfort-Zone olkakappalei-
ta varten tehostavat työskentelyä

• Aktiivinen silityslauta – puhallus- ja imutoimin-
to huolehtivat optimaalisesta höyrynkäytöstä 
ja pitävät silitettävän vaatteen paikallaan

• Suuri höyrymäärä ja höyrynpaine takaavat 
täydellisen silitystuloksen monikerroksisillakin 
tekstiileillä

• Integroitu lämmitys vähentää kondensaatio-
veden kertymistä silityslautaan

Erikseen ostettavat lisävarusteet
• Silitysrautaan kiinnitettävä tarttumaton  

Antihaft-pohja suojaa tekstiilien paljetteja ja 
painatuksia ja ehkäisee kiiltävien paikkojen 
muodostumista tummiin tekstiileihin 

• Kädessä pidettävä höyrysuutin vaatepuulle  
ripustettujen vaatteiden sileyttämiseen ja  
raikastamiseen

Höyrysilitysjärjestelmä PIB 100

Näyttöruutu 1-rivinen tekstinäyttö

Vesisäiliö (l) 4,5

Höyry 4,0 bar, 100 g/min

Silitysalue (L/S mm) 1 190/405

Ulkomitat (K/L/S mm) 970/470/1 510

Ulkomitat kokoontaitettuna (K/L/S mm) 1 200/470/402
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