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OUTOKUMPUS ROSTFRIA STÅL SNURRAR I MIELES TVÄTTMASKINER 
 
 

Outokumpus rostfria stål används för att tillverka viktiga komponenter åt Mieles 
världsledande tvättmaskiner och torktumlare. Enligt WfK, det tyska oberoende 
forskningsinstitutet inom rengörningsteknik, har Mieles tvättmaskiner den längsta 
livslängden av alla konkurrerande hushållsapparater. Mielemaskinerna som testades av 
WfK var de enda som fortsatte att fungera felfritt efter 5 000 tvättomgångar. Det motsvarar 
cirka 20 års normal användning.  
 
Ända sedan Miele grundades för drygt hundra år sedan har företaget ständigt strävat efter 
en marknadsledande position, vilket kräver en oklanderlig prestanda av deras komponenter 
och material. De bästa och de mest hållbara tvättmaskiner och torktumlare använder 
rostfritt stål för de komponenter som kommer i kontakt med vatten eller fukt. För att 
upprätthålla den marknadsledande positionen är Miele beroende av ledande 
materialleverantörer och har därmed vänt sig till Outokumpu.  
 
“Endast den bästa europeiska kvaliteten duger för Miele. Outokumpu levererar just den 
kvaliteten," kommenterar Miele. Outokumpus rostfria stålkvalitet uppfyller Mieles krav med 
ett brett utbud av rostfritt stål som används i trummor för tvättmaskiner och torktumlare.  
 
Efter utförda produkttester och prover under 2011 började Miele och Outokumpu leverera 
regelbundet år 2012 med avsikt att utöka leveranserna inom de närmaste åren och göra 
Outokumpu till en viktig leverantör för Miele.  
 
Outokumpu förser Miele med både ferritiskt rostfritt stål för trummor till tvättmaskiner och 
torktumlare såväl som austenistiskt rostfritt stål för torkare. Ferritiskt rostfritt stål består av 
nickelfritt rostfritt legerat stål med varierande kromhalter som i hög grad avgör 
stållegeringens korrosionsbeständighet. Ferritiskt rostfritt stål är det optimala valet för ett 
stort antal tillämpningar. Outokumpus ferritiska produktutbud omfattar alla de vanligaste 
sorterna samt materialets viktigaste användningsområden. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Corporate Communications, tfn. +358 9 421 3840 
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Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål och har visionen att bli den självklara ledaren. 
Kunder inom många olika industrier över hela världen använder vårt rostfria stål. Det är helt 
återvinningsbart, underhållsfritt och dessutom både starkt och hållfast. Ett material för att bygga en 
hållbar framtid. Outokumpu har cirka 7 000 anställda i mer än 30 länder. Koncernens huvudkontor 
ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors. 
www.outokumpu.com 
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