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Tvättmaskiner för tvätt med DIRO-vatten

PODAB har det bredaste sortimentet på marknaden. Alla tvättmaskiner är anpassa-

de och testade med DIRO-vatten för att optimera din nya miljötvättstuga. De unika 

tvättprogrammen har utvecklats för att göra din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar 

och miljövänlig. 

Allt är förberett för att du ska kunna tvätta utan 

tvättmedel och få tillgång till alla hälsofördelar 

du med. Det ska vara enkelt att göra rätt. Där-

för kommer maskinerna utan tvättmedelsfack, 

med tydliga instruktioner om hur man tvättar 

och information om varför din nya tvättmaskin 

är bra för både dig och miljön. 

Miljö
tvättstuga
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PODAB är specialister på professionell tvättstu-

geutrustning och har alla produkter som krävs i 

den gemensamma tvättstugan: tvättmaskiner,

torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning 

manglar och tillbehör. Med sina kvalitetsprduter, 

specialistkompetens och engagerade service 

gör de din tvättstuga bekymmersfri.



Kompakt och prisvärd produkt. Med sin 

praktiska storlek passar maskinerna 

även i mindre utrymmen.

Högklassig maskinserie av kompro-

misslös kvalitet. Framtagen för att klara 

hög belastning.

Robust maskinserie med en otrolig 

bredd av driftsäkra maskiner. Passar 

vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Miljöanpassade maskiner
Ett komplett sortiment där alla tvättmaskiner optimerar tvättprocessen med DIRO-vatten. Välj tvätt-

maskiner ur BaseLine-serien om du behöver kompakt och prisvärd utrustning; från StreamLine-serien 

när du behöver tysta maskiner av kompromisslös kvalitet eller från ProLine-serien när behovet är 

robusta och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan. 





En helt ny standard i fastighetstvättstugan.

Nya högpresterande tvättmaskiner och torktumlare med kapacitet 6-8 kg för 
flerbostadshus. En professionell tvättutrustning med överlägsen användarvänlighet, 
prestanda och kvalitet. Maskinernas långa livslängd ger bästa totalekonomi och 
hög driftsäkerhet säkrar funktionen, dag ut och dag in. 

Tvättmaskinerna är flexibla och anpassningsbara till SWATAB’s unika DIRO filter- 
system som ger en extra miljöanpassad tvättstuga samt minimerar el- och vatten-

förbrukning. 

Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.se/professional

Miele Little Giants

MOPStar 60

”Vi är jätteglada över vårt samarbete med SWATAB. DIRO hjälper våra gemensamma kunder med deras miljömål 
och energi- besparing med mera. När DIRO installeras i tvättstugor där vi har Miele tvättmaskiner så används det 
speciellt framtagna tvätt-program för att kunden skall få det bästa möjliga tvättresultatet.”

- Mathias Ek, Försäljningschef Miele Professional









Modell TM11 TM12 TM22 TM42 TM52 TM62
Kapacitet
Produktion upp till 60 130 300 600 900 1200

Tankvolym (L) 60 60 310 310 750 750

Mått, vikt
Skåp H/B/D (cm) 80x90x50 165x60x75 145x80x55 145x80x55 145x80x75 145x80x75

Tank H/B/D (cm) Inbyggd Inbyggd 158x78x60 158x78x60 168x75x75 168x75x75

Nettovikt (kg) 60 102 145 150 208 217

Vattenanslutningar
Tillopp Medföljer Medföljer 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

Max vattentryck (bar) 8 4 5,8 5,8 5,8 5,8

Min vattentryck (bar) 4 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2

Avlopp Medföljer Medföljer Medföljer Medföljer Medföljer Medföljer

Anslutning tvättmaskin Medföljer Medföljer 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

Elanslutning
Elanslutning (V) 1 N~230V 1 N~230V 1 N~230V 1 N~230V 1 N~230V 1 N~230V

Säkring (A) 10 10 16 16 16 16

Övrigt
Min vattenkvalitet in 1000 1000 1000 1000 1000 1000
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