
         Angélique Annink-Hoogstad

Lovende woorden voor de signatuur van 
Miele. ,,Daarin sluiten we goed op elkaar 
aan: kwaliteit, duurzaamheid en goede ser-
vice staan hoog in ons beider vaandel”, aldus 
Robert Reitsma, CTO van de Zwitserse re-
derij Scylla, waarmee Miele Professional al 
decennialang een zeer gewaardeerde relatie 
onderhoudt.

KRAAKHELDER
Sinds het prille begin worden de luxe rivier-
cruiseschepen van Scylla voorzien van de 
apparatuur van Miele Professional. In de 
loop der jaren groeiden de betrekkingen, 

gebaseerd op betrouwbaarheid en loyaliteit. 
Dat ze elkaar hebben gevonden, is geen toe-
val. Reitsma: ,,Scylla doet geen concessies 
op het gebied van kwaliteit, in geen enkel 
opzicht.”

Hij legt uit: ,,Wij streven naar topprestaties 
en verlangen dat ook van onze leveranciers. 
Een belangrijk criterium bij de selectie van 
partners, is dat zij met toewijding en aan-
dacht voor kwaliteit te werk gaan. In Miele 
hebben we een partner gevonden die kraak-
heldere schoonheid net zo belangrijk vindt 
als wij!” Hoog op de milieuagenda staan 
duurzaamheid en ecologisch voordeel; wet- 
en regelgeving hieromtrent wordt aldoor 
aangescherpt. Voor de passagiersvaart gaat 

het met name om de afgifte van vuilwater 
en de eisen voor boordzuiveringsinstalla-
ties. De apparatuur van Miele sluit letterlijk 
naadloos aan op de zuiveringsinstallaties 
aan boord van de schepen van Scylla. Daar-
naast wordt er, gezamenlijk met experts en 
sparring partners op klimaattechnisch vlak, 
voortdurend gezocht naar een verbetering 
van bepaalde toepassingen. 

INNOVATIE
Miele en Scylla delen de hang naar innovatie 
en dat levert veel voordelen op. Zo kunnen 
de scheepsmotoren hun warmte afgeven aan 
het water dat in de wasmachines wordt ge-
bruikt; de motoren worden gekoeld en het 

water behoeft geen extra verwarming. Ook 
de toepassing van osmosewater werpt z’n 
vruchten af. Op MPS Inspire, zusterschip 
van MPS Grace, is deze duurzame vondst 
voor het eerst geïnstalleerd en ook de appa-
ratuur aan boord van MPS Grace is voorzien 
van speciale aansluitingen voor osmosewa-
ter. Dit water is ontdaan van kalk, zouten, 
mineralen en andere stoffen, waardoor het 
zo zuiver is, dat er op lagere temperaturen 
kan worden gewassen, er minder zeep nodig 
is en er minder sprake is van kalkaanslag. 
Bijkomstig voordeel: de handdoeken en bad-
jassen zijn nóg zachter!

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84

Dé Professionele wasserij aan boord 
van Rivercruise schepen

  Professionele was-, droog- en mangel apparatuur.

  Meer kwaliteit. Minder slijtage.

  Minder kosten. Laag water-,
 energie- en zeepverbruik.

  Lange levensduur.
 Uitgebreid servicenetwerk
 door geheel Europa.

Miele Professional.
Een zorg minder. 

De schoonheid van het MPS Grace krijgt nog meer glans dankzij de apparatuur van Miele Professional aan boord. Wasmachines, 
drogers en mangel- en strijkapparatuur draaien dagelijks en leveren fris gewassen handdoeken, badjassen en beddengoed op.
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QUALITY, OUR PASSION.

Miele Professional voor 
‘schoonheid MPS Grace’
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