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Strijken was nog nooit zo leuk:
Het professionele stoomstrijksysteem PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESSIONEEL
STRIJKEN
WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

Behoort wasbehandeling en voornamelijk strijken tot uw
dagelijkse taken, maar is dit niet uw hoofdactiviteit? MIELE
PIB 100 is de professionele oplossing die ervoor zorgt dat
dit zo blijft en dat u zich op uw hoofdtaken van uw werkdag
kunt concentreren.
Met de compacte combinatie van strijkijzer, stoomgenerator
en strijktafel wordt het beste van twee werelden samengevoegd: net zo praktisch als een huishoudelijk apparaat en
tegelijkertijd krachtig, snel en duurzaam genoeg om in
professioneel gebruik zelfs de hoogste stapels wasgoed
perfect aan te kunnen.

MULTITALENT
IN EEN STRIJKSYSTEEM

Overal waar een verzorgde uitstraling en smetteloze kleding vereist zijn, maar waar het strijkresultaat niet te veel
tijd en personeel in beslag mag nemen, is de PIB 100 een
onmisbare assistent. Dit systeem is zijn geld daarom meer
dan waard in de horeca en gastronomie, maar ook
in zorginstellingen en verpleeghuizen.
Dankzij de nauwkeurige en efficiënte stoomtechniek kunt u
minstens drie uur aaneengesloten dienstblouses, favoriete
broeken en zakelijke kleding van uw gasten in een mum
van tijd ontkreuken. Delicate avondjurken of colberts
brengt de optionele krachtige steamer voorzichtig weer in
vorm.
Snel naar een andere verdieping verhuizen om verder te
strijken? Geen probleem: het compacte en lichtgewicht
strijksysteem loopt makkelijk mee op wieltjes en is zonder
moeite weer op te bouwen dankzij het gepatenteerde
1-2-liftsysteem*.
Overigens kunt u in het kader van Self Service de PIB 100
ook gerust overlaten aan niet opgeleid personeel of aan
uw gasten. Dankzij het intuïtief bedienbaar display is het
strijksysteem uiterst eenvoudig in gebruik.
Het zal u niet verbazen als strijken in de toekomst de favoriete job in uw bedrijf wordt.

*Patent: EP 2 169 108 B1

ELKE UITDAGING

NU PERFECT AANKUNNEN MET PIB 100
Waar de gewone huishoudelijke apparaten het opgeven bij urenlang dagelijks gebruik, blijkt de krachtige PIB 100
alles aan te kunnen. De vele functies zullen u op drie vlakken overtuigen: comfort, doeltreffendheid en duurzaamheid.

PRAKTISCH

COMFORT
1-2-liftsysteem – In enkele seconden demonteren
en monteren
Twee handgrepen, geen kracht nodig – dankzij het gepatenteerd 1-2-liftsysteem* wordt de PIB 100 onmiddellijk
open- en ook weer dichtgeklapt.
Groot waterreservoir – Meer strijktijd voor veel
wasgoed
Met een capaciteit van 4,5 l kunt u
minstens drie uur onafgebroken strijken.
Grote strijktafel met comfortzone
Strijken in één beweging: zonder de schouders te verplaatsen strijkt u voortaan een volledige stofjas- of hemdvoorpand.

Geen zorgen: als u tijdens de drukke werkdag het strijken moet onderbreken, denkt PIB 100 met u mee.
Dankzij de veilige AutoOff-functie schakelt het volledige systeem automatisch uit na 25 minuten inactiviteit.

TECHNIEK

VOOR PROFESSIONELE
RESULTATEN

Overzichtelijk display – Ondersteuning in één
oogopslag
Met het geïntegreerde display van de PIB 100 heeft u altijd
zicht op de belangrijkste info – zoals de huidige status van
het apparaat, de ontkalkingsfrequentie of het waterniveau.
Automatisch spoelen – Onverstoord strijkplezier
Om op elk moment te kunnen genieten van maximale
prestaties zorgt de automatische spoelfunctie ervoor dat
restanten van mineralen worden verwijderd uit het stoomsysteem.

ZORGELOZE

BEDIENING
EN ONDERHOUD

SoftCare strijkijzer met strijkzool met honingraatstructuur – Strijken met zorg voor het weefsel
De unieke stoomlaag laat het strijkijzer licht en effectief
over uw wasgoed glijden**.
Krachtige stoom – Professionele kwaliteit met een
druk op de knop
Met een stoomdruk van vier bar en 100 g/min continue
stoom bereikt u ook bij de dikste materialen een perfect
gladgestreken resultaat.

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

FEITEN IN PLAATS VAN GEBAKKEN LUCHT

MIELE PROFESSIONAL
KWALITEIT IN DETAIL

Stoomstrijksysteem

PIB 100

Display

1-regelig, tekst

Waterreservoir (l)

4,5

Stoom

4,0 bar, 100 g/min

Strijkoppervlak (b/d mm)

1.190/405

Buitenmaten h/b/d (mm)

970/470/1.510

Buitenmaten dichtgeklapt (h/b/d mm)

1.200/470/402

Gebruiksaanwijzingen
• Eenvoudige tekst voor eerste ingebruikname
• Bedrijfsstatus en onderhoudsaanwijzingen in
tekstvorm in het display
• Automatisch ontkalken met een druk op de
knop (afhankelijk van de waterhardheid)
• Taal instelbaar voor wisselend bedieningspersoneel
Gebruiksveiligheid
• CoolDown-functie – het strijkijzer schakelt automatisch uit na drie minuten
• AutoOff-functie – het stoomstrijksysteem
schakelt automatisch uit na 25 minuten
• Bedieningsveiligheid volgens machinerichtlijn
2006/42/EG voor professioneel gebruik

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

Eenvoudige bediening
• Praktische loopwieltjes voor moeiteloos
transport
• Met twee handgrepen klaar voor gebruik
dankzij het gepatenteerd 1-2-liftsysteem
• ErgoLift – traploze hoogte-instelling voor de
perfecte werkhoogte (83–102 cm)
• Twee opbergvakken voor strijkijzer en accessoires
Highlights voor het strijken
• Groot waterreservoir met capaciteit van 4,5 l
voor lang ononderbroken strijken
• Hoogwaardig, zeer stoomdoorlatend strijktafelovertrek
• Strijkijzer met gepatenteerde strijkzool met
honingraatstructuur** voor een snelle stoomverdeling en makkelijk strijken
• Efficiënt werken op de grote strijktafel met
Comfort-Zone voor schouderstukken
• Actieve strijktafel – opblaas- en afzuigfunctie
voor het optimaal stomen en positioneren van
uw kleding
• Grote hoeveelheden stoom en hoge stoomdruk voor een perfecte afwerking van stoffen
met meerdere lagen
• Geïntegreerde verwarming beperkt de condensvorming op de strijktafel

Optionele accessoires
• Opzetbare antikleef strijkzool om pailletten en
bedrukkingen te sparen en om glanzende delen op donkere stoffen te beschermen
• Handige steamer om hangende stoffen te strijken en op te frissen

Miele Nederland B.V.
Miele Professional
De Limiet 2
4130 ED Vianen
0347-378884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Actieve milieubescherming:
het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 20-0743 / Wijzigingen voorbehouden – 06/20

