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Visszajelzések a mosoda kiszervezéséről

Mosoda házon kívül 

▪ Ingadozó, kifogásolható mosási minőség (foltos, szürke)
▪ Magas visszamosási arány (>30%)
▪ Hosszú forgási idő 

(akár 1 hét→4-6x textilforgó)
▪ Textíliák hanyag kezelése 

(összecserélés, hiány, roncsolódás)
▪ Drasztikusan emelkedő árak
▪ Kiszámíthatatlanság, bizonytalanság (ki-meddig-mennyiért fog mosni?)



Mosoda házon belül

▪ Állandó, kiváló mosási minőség (tiszta, fehér)
▪ Alacsony visszamosási arány (<5%)
▪ Rövid forgási idő 

(akár 1 nap→2x textilforgó)
▪ Textíliák gondos kezelése 

(hosszú élettartam)
▪ Költséghatékony üzemelés, tervezhető árak
▪ Kiszámítható, megbízható üzemelés (a management is nyugodtan alszik)

Van választásunk!



Tanúsított, egyedi mosási folyamatok és mosási programok optimális
kiválasztása révén.

Higiénikus

A gondosan kezelt textília hosszú élettartamú és megőrzi értékét. 
Fenntarthatóság és 

értékmegőrzés

A tökéletesen tiszta, minőségi textília egy szálloda, étterem névjegye is egyben. Minőség-orientált

A textíliák mozgatása erőforrás-takarékos módon, szállítással nem jár.Környezetbarát

A textília mindig elérhető rövid időn belül, forgási idő optimalizálható, az 
ágynemű egyedi tervezésű lehet.

Függetlenség

A házon belüli mosoda lehetővé teszi a személyzet optimális kihasználtságát és
a mosoda költségkímélő kezelését.

Gazdaságosság

Házon belüli mosoda további előnyei



De mit nyerek vele?

Vendéget

Pozitív megítélés és elégedettség, 
kedvező értékelés

▪ Mindig időben elfoglalható szobák
▪ Tökéletesen tiszta, higiénikus, hófehér ágynemű
▪ Kellemes tapintású, minőségi, kényelmes frottír
▪ Teljeskörű szolgáltatás, hozzáadott érték a 

pipere mosás a vendégek részére
▪ Nyugodt, stresszmentes személyzet, ezáltal 

élvezhető környezet a vendégek számára



De mit nyerek vele?

Kontrollt

▪ Higiénia
▪ Minőség
▪ Erőforrás tervezés
▪ Vendégélmény
▪ Mosási folyamat
▪ Forgási sebesség
▪ Készletgazdálkodás
▪ Kiadások stb.
felett



Na és az apróbetűs rész?

Amivel egy saját mosoda jár…

▪ Beruházási költség
▪ Üzemeltetési költség
▪ Karbantartás, javítás
▪ Személyzet
▪ Helyigény



Helyigény és személyzet

La Contessa**** Kastélyhotel 

▪ Alacsony hő-, rezgés-, zaj 
kibocsátás

▪ A vendégek észre sem 
veszik, hogy felettük a 3. 
emeleten mosoda üzemel

▪ 104 ágy, Wellness, 
Étterem, Rendezvény –
és szórakoztató központ.

▪ 1-2 fő, 100 kg/műszak
▪ Időzítés: 13 kg/h
▪ Egyszerű kezelőfelület
▪ Rövid ciklusidők
▪ 25 m2

Amivel egy Miele mosoda jár…



Helyigény és személyzet

Ramada Hotel and Resort Lake Balaton****

▪ 194 szoba, Wellness, 
Strand, Beauty szalon, 
Étterem, Terasz étterem 
esetén

▪ 2 fő, 360 kg/műszak
▪ Időzítés: 45 kg/h 
▪ Egyszerű kezelőfelület
▪ Rövid ciklusidők
▪ 40 m2

Amivel egy Miele mosoda jár…



Karbantartás, javítás

Tartósságra

tervezve!30,000 ciklus

Tervezett be- kikapcsoló gomb

100,000 nyomásra

A legmagasabb minőség. Mindig.

Minden egyes készüléket
ellenőriznek szállítás előtt

Tervezett ajtózár

60,000 nyitásra

Extrém terhelés
az elektronikának10,000 h 

Mosási program
60°C és 95°C-on
1,000 h

MIELE STANDARD

Folyamatos 
centrifugálás
(=30,000 óra
normál üzem)

3,000 h

Amivel egy Miele mosoda jár…
▪ 0 Ft várható javítási költség az első 10 évben



Karbantartás, javítás
MIELE STANDARD

Amivel egy Miele mosoda jár…
▪ Méhsejtcellás dob

▪ Egyedi méhsejtes kialakítás

▪ A ruhák finoman csúsznak egy 
vékony filmrétegen

▪ Kíméletes textília kezelés a hosszú 
élettartamért

▪ Vas öntvénnyel stabilizálva
▪ Egyedi felfüggesztő rugók
▪ Kiváló anyagminőség

▪ Piros Pont tervezői díj 2022

Miele
szabadalom



Beruházási és üzemeltetési költségek
Amivel egy Miele mosoda jár…  
Példa egy  szállodára, 80 szobával – 160 ágy, 50 fős Wellness kapacitással
▪ Szállodai textília szükséglet kb. 10-14 kg / ágy / hét (heti 4 váltás)
▪ Mosási igény: 160 x 12 kg = 1920 kg/hét, 70%-os foglaltságnál 1344 kg/hét
▪ Wellness textília szükséglet : 1 fürdőköntös + 1 törölköző + 1 szauna lepedő = 2 kg
▪ Mosási igény: 700 kg/hét
▪ Szállodai textília + wellness = 2.044 kg/hét 
▪ 2.044kg : 5 munkanap : 7 programindítás = 58,4 kg/óra

▪ Gépválasztás:
▪ PW6321 + PWM 520 + PWM 507 | PDR 544 + PDR 522 + PDR 507 | PRI 217
▪ Beruházási ktg. (csak Miele): ~23.700.000 Ft 

-20% kedvezménnyel egyes termékekre - MieleWay kampány (~5M)



Beruházási és üzemeltetési költségek
Amivel egy Miele mosoda jár…  
Példa egy  szállodára, 80 szobával – 160 ágy, 50 fős Wellness kapacitással
▪ Szállodai textília + wellness = 2.044 kg/hét 

▪ Kiszervezett mosoda: 2.044kg * 400Ft/kg = 817.600 Ft / hét

▪ Miele mosoda: 2.044 kg * 244 Ft/kg = 498.736 Ft / hét
▪ Beruházási költség: ~32 Ft/kg
▪ Önköltség: 212 Ft/kg
▪ Összesen: 244 Ft/kg

▪ Megtakarítás: 318.864 Ft/hét * 52 hét = 16.580.928 Ft / év

▪ Megtérülés: 1,43 év alatt



Amivel egy Miele mosoda jár…
▪ Állandó, kiváló minőség
▪ Teljes kontroll
▪ Költséghatékony működés
▪ Megbízhatóság
▪ Fenntarthatóság
▪ 23,7M Beruházási költség
▪ 1,43 éves megtérülés
▪ 2x textilforgó

Mosoda házon belül, kell ez Nekem?



Akik már döntöttek

Club Tihany Resort (2018)
▪ Szobák (1450 fő)

▪ 1200 m2-es wellness szigettel

▪ Beruházási költség: 50.000.000 Ft

▪ Megtakarítás: 50Ft/kg,
évi 17.000.000Ft megtakarítás

▪ Megtérülés a 4. évtől



Akik már döntöttek

Thermal Hotel Mosonmagyaróvár *** (2012)
▪ 46 db kétágyas Superior szoba,

▪ 120 fő befogadására alkalmas étterem,

▪ Wellness, gyógyászat, masszázs

▪ Beruházási költség: 5.637.000 Ft

▪ Megtakarítás: havi 500.000 Ft

800.000-1.000.000 Ft helyett önköltség 400.000Ft

▪ Megtérülés 2 éven belül

▪ Textilforgó: 6x helyett 2x készlet



Akik már döntöttek

Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****(2010)
- Hunguest Bál Resort****
▪ 194 szoba, 

▪ Wellness, Strand, Beauty szalon, 

▪ Étterem, Terasz étterem esetén

▪ Beruházási költség: ~12.500.000Ft

▪ Önköltségi ár 130 Ft helyett 75 Ft (akkori árak)

▪ Megtérülés 3 éven belül

▪ Textilforgó: 3-4x helyett 2x

▪ Hosszabb textília élettartam



Ez kell Nekem!

Hogyan kezdjük? Előzetes felmérés:
▪ A szálloda kapacitása
▪ Hotelstars Union besorolása?
▪ Foglaltsági arány?
▪ Wellness kapacitás?
▪ Milyen a textíliák anyagminősége?
▪ Textília fajtája, származása (ágynemű, 

frottír, konyhai, takarítás, wellness, 
munkaruha, vendég pipere stb.)

▪ Mekkora darabszám?
▪ Milyen jellegű szennyeződések?
▪ Mennyi idő áll rendelkezésre a tisztításra?
▪ Mekkora hely áll rendelkezésre?
▪ Milyen energiaforrások vannak?
▪ Milyen a felhasználható víz?
▪ Dolgozói létszám?
▪ Mennyibe fog mindez kerülni?

Telepítés és 
személyzet 
oktatása

Csatlakozási 
pontok 
kialakítása

Tervezés, 
specifikáció, 
gépválasztás

Minőség és 
technológia 
kidolgozása

Megfelelő
helyszín 
megtalálása

Költségek 
összehasonlítása
→ DÖNTÉS Akár alagsor 

vagy emelet

Mosoda házon belül
hat lépésben
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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Frottír termékek Súly 

(g)

Ágynemű Súly 

(g)

Éttermi 

textília

Súly 

(g)

Munka-

ruházat

Súly 

(g)

Fürdőköpeny 900 Ágyhuzat 

(160 x 200)

850 Asztalterítő 

(125 x 160)

370 Munkaruha 

(alsó és 

felső 

ruházat)

1200

Fürdőlepedő

(100 x 200)

800 Lepedő

(150 x 250)

670 Asztalterítő 

(125 x 400)

1000 Kötény 200

Strandtörölköző

(67 x 140)

400 Paplanhuzat 

(140 x 230)

600 Szalvéta 

(70 x 70)

80 Női köpeny 400

Kéztörlő

(50 x 100)

200 Párnahuzat 

(80 x 80)

200 Kéztörlő 

(40 x 60)

100 Férfi köpeny 500

Törölgető 

ruha (60 x 

60)

100 Overál 800
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Szálloda 

besorolása

Ágynemű-

csere

Fürdőszobai 

textíliák

Pipere mosás, 

vasalás
Egyéb szolgáltatások

 Min. 

hetente 2x

naponta

 Min. 3 

naponta

naponta 24 órán belül, 

hétvégén is

Fittness vagy 

gyógyászati centrum

 Min. 2 

naponta

Naponta + 

kötelező 

fürdőköpeny

24 órán belül, 

hétvégén is

Fittness vagy 

gyógyászati centrum

Welleness

Szálloda







Kötelező szolgáltatások, amelyek növelik a mosás mennyiségét:

1. min. l beltéri fürdőmedence

2. min. kétféle szauna vagy gőzfürdő

3. az arc-, test-, kéz-, láb- és hajápolási szolgáltatások közül min. 

négyféle szépségápolási lehetőséget nyújt.

4. min. hatféle masszázs, relaxációs és egyéb közérzetjavító - vizes és 

száraz - szolgáltatás

6. kardiogépekkel is felszerelt fitness-terem

7. min. négyféle szabadidős sportolási vagy keleti mozgásprogram, és 

további min. egyféle aerobik jellegű tréning


