
Filtr Active AirClean 
SF - AA 30/50 

Filtr HEPA AirClean
SF - HA 30/50

Worki HyClean 3D Efficiency Worki XL pack 
HyClean 3D

Ssawka z czujnikiem 
higienicznym SBDH 285-3 
Allergotec

Energooszczędna ssawka 
podłogowa 
SBD 650-3 AirTeQ

Szczotka do parkietu  
SBB 300-3 Parkett Twister 

Szczotka do parkietu SBB 
400-3 Parkett Twister XL 

Ssawka podłogowa 
uniwersalna 
SBD 285-3 Classic

Szczotka do twardych 
powierzchni SBB 235-3 

Elektroszczotka 
SEB 216-3 i 217-3 Electro

Elektroszczotka 
SEB 236 Electro Premium 

Turboszczotka STB 205-3 
Turbo Comfort

Turboszczotka 
STB 101 Turbo Mini

Turboszczotka 
STB 20 Turbo Compact

Szczotka do parkietu 
SBB Parquet-3 

Worki XXL pack 
HyClean 3D

Micro Set 
SMC 20

Pędzel SSP 10 Elastyczne przedłużenie węża 
ssącego SFS 10  

Szczotka uniwersalna 
z ruchomym przegubem 
SUB 20 

Szczotka do kaloryferów 
SHB 30

Ssawka do materacy SMD 10 Ssawka do tapicerki SPD 10 

Filtr AirClean 
SF-SAC 20/30

Filtr wylotowy z wkładem z węgla 
aktywnego wyposażony we wskaźnik 
zużycia Timestrip®. Zatrzymuje 
najdrobniejsze zanieczyszczenia oraz 
pochłania nieprzyjemne zapachy. 
Idealne rozwiązanie dla posiadaczy 
zwierząt domowych oraz osób palących. 
W zależności od modelu odkurzacza 
wyróznia się filtry SF AA 30 i SF AA 50.

Filtr wylotowy HEPA ze wskaźnikiem 
zużycia Timestrip®, najbardziej 
efektywne rozwiązanie dla alergików 
i gospodarstw domowych z małymi 
dziećmi. Zatrzymuje 99,95% wszystkich 
drobinek kurzu, w tym np. wirusy 
i zarazki. W zależności od modelu 
odkurzacza wyróznia się filtry SF HA 30 
i SF HA 50.

Każde opakowanie worków HyClean 
3D Efficiency zawiera 4 worki HyClean, 
filtr chroniący silnik oraz filtr wylotowy 
Air Clean. W zależności od modelu 
odkurzacza wyróżnia się 3 typy worków 
HyClean 3D Efficiency: 

F/J/M o pojemności 3,5 l.
G/N o pojemności 4,5 l.
U o pojemności 6 l. 

Worki HyClean filtrują ponad 99,9% 
wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa 
efektywność podczas odkurzania na 
niskim poziomie mocy. Higieniczna 
wymiana worka dzięki automatycznemu 
zamykaniu worka. Zawartość:8 worków, 
4 filtry 
XL F/J/M, XL G/N 

Szczotka przeznaczona do czyszczenia 
twardych powierzchni np. terakoty. 
Szczotka porusza się lekko i cicho na 
dwóch miękkich rolkach. 

Dzięki efektywnemu działaniu filtra 
powietrze wydmuchiwane z odkurzacza 
jest co najmniej tak czyste, jak 
powietrze otoczenia. Przeznaczony 
do standardowego zastosowania 
w gospodarstwie domowym (3 szt.).

Ssawka dzięki specjalnej konstrukcji 
osiąga szczególną efektywność 
a zarazem oszczędność energii. 
Zastosowanie ssawki AirTeQ przy 
odkurzaczach o mocy 1300 W pozwala 
na uzyskanie porównywalnych efektów 
jak przy urządzeniach wyposażonych 
w klasyczną ssawkę o mocy 2200 
W. Zalecana do modeli Ecoline 
lub pozostałych modeli Miele przy 
wykorzystaniu średnich wartości mocy. 

Szczotka do parkietu z ruchomym 
przegubem, dzięki któremu można 
odkurzać trudno dostępne miejsca. 
Dzięki szerokości szczotki 41 cm 
nadaje się do efektywnego i szybkiego 
sprzątania dużych powierzchni, 
a naturalne włosie dba o delikatne 
czyszczenie. 

Szczotka do parkietu z ruchomym 
przegubem, dzięki któremu można 
odkurzać nawet trudno dostępne 
miejsca. Ułatwia odkurzanie dużych 
powierzchni, a naturalne włosie dba 
o delikatne czyszczenie. 

Łatwa w prowadzeniu, przełączana 
ssawka podłogowa. 

Elektroszczotka do gruntownego 
czyszczenia dywanów i wykładzin. 
Podłączona przewodem zintegrowanym 
w rurze teleskopowej. Zintegrowane 
oświetlenie pozwala na dokładne 
odkurzanie trudno widocznych 
miejsc. Duża szerokość – 340 mm. 
Do zastosowania w odkurzaczach 
posiadających rurę ze zintegrowanym 
przewodem C3 Electro.

Turboszczotka dzięki spiralnej szczotce 
napędzanej siłą ssącą odkurzacza 
gruntownie czyści zabrudzenia np. 
włosy, sierść, nici itp. 

Elektroszczotka do gruntownego 
czyszczenia dywanów i wykładzin. 
SEB 216-3 Electro Do zastosowania w 
odkurzaczach posiadających gniazdko 
do podłączenia elektroszczotki 
C3 Comfort. SEB 217-3 Electro . 
Do zastosowania w odkurzaczach 
posiadających rurę ze zintegrowanym 
przewodem.

Mini turboszczotka dzięki spiralnej 
szczotce napędzanej siłą ssącą 
odkurzacza gruntownie czyści 
zabrudzenia np. włosy czy sierść 
na małych, trudno dostępnych 
powierzchniach: meble, materace, 
tapicerka we wnętrzu samochodu. 

Mini turboszczotka dzięki spiralnej 
szczotce napędzanej siłą ssącą 
odkurzacza gruntownie czyści 
zabrudzenia: np. włosy czy 
sierść na małych, trudno dostępnych 
powierzchniach: meble, materace, 
tapicerka we wnętrzu samochodu. 
Innowacyjnie wyprofilowany przegub 
dociera do trudno dostępnych miejsc. 

Mała szczotka do parkietów, 
do łagodnego i jednocześnie łatwego 
sprzątania delikatnych podłóg twardych. 
Wyposażona jest w dwie gumowane 
rolki do łagodnego poruszania na 
twardych podłogach. 

Worki HyClean filtrują  ponad 99,9% 
wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa 
efektywność podczas odkurzania na 
niskim poziomie mocy. Higieniczna 
wymiana worka dzięki automatycznemu 
zamykaniu worka. Zawartość:16 worków, 
4 filtry ochronne silnika, 4 filtry wylotowe.  
XLL F/J/M, XLL G/N

Zestaw do czyszczenia trudno 
dostępnych miejsc i delikatnych 
przedmiotów (np. klawiatura komputera, 
modele itp.). Składa się z giętkiego węża 
z uniwersalną końcówką (mała szczotka 
lub krótka ssawka szczelinowa), do 
którego można podłączyć jedną z 
wymiennych końcówek: ssawkę
szczelinową, mały pedzel lub 
przedłużenie. 

Zintegrowany w szczotce czujnik 
higieniczny Allegrotec określa stopień 
natężenia alergenów i zanieczyszczeń 
w zasysanym powietrzu. 

Szczotka z dodatkiem naturalnego 
włosia idealnie nadaje się do czyszczenia 
szczególnie delikatnych powierzchni, 
np. szkła, ram, obrazów itp. 

Przedłużenie węża ssącego można 
bardzo łatwo umieścić między 
uchwytem a właściwym wężem 
ssącym. Dzięki temu długość węża 
można zwiększyć o dodatkowy 1,2 m. 

Ssawka do czyszczenia materacy, 
tapicerki mebli i trudno dostępnych 
miejsc. 

Szeroka ssawka idealna do szybkiego 
i gruntownego czyszczenia. Szczotka 
idealna do czyszczenia mebli 
tapicerowanych. Pasuje na wszystkie 
uchwyty odkurzaczy podłogowych Miele.

Szczotka z dodatkiem naturalnego 
włosia do uniwersalnego zastosowania 
np. czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc jak szafy, książki, półki 
itp. Obrotowy przegub stwarza 
nieograniczone możliwości 
manewrowania. 

Idealnie odkurzy nie tylko kaloryfery, ale 
również sprawdzi się przy odkurzaniu 
żaluzji, klimatyzacji i innych szczelin. 
Zasieg może zostać przedłużony poprzez 
połączenie z ssawką szczelinową. 
Wytrzymałe i mocne sztuczne włosie.  

Szczotka do podłóg twardych 
SBB 300-3 Hardfloor Twister 

Idealna do wygodnego i dokładnego 
odkurzania wytrzymałych 
na zarysowania podłóg twardych. 
Ruchomy przegub zapewnia wyjątkową 
zwrotność, dzięki czemu łatwo 
odkurzycie Państwo nawet trudno 
dostępne miejsca. Sztuczne włosie 
zadba o dokładne odkurzenie nawet 
bardzo głębokich szczelin. 

CENA: 279,00 PLN CENA: 229,00 PLN CENA: 279,00 PLN CENA: 199,00 PLN CENA: 189,00 PLN CENA: 229,00 PLN CENA: 599,00 PLN

CENA: 379,00 PLN CENA: 579,00 PLN CENA: 999,00 PLN CENA: 379,00 PLN CENA: 249,00 PLN CENA: 159,00 PLN

CENA: 219,00 PLN

Filtr AirClean 
RX-SAC 1

• Filtr dwustopniowy (filtr ochronny 
na silnik + filtr wylotowy)

• Filtruje powietrze i chroni silnik
• Zawartość: 4 szt. filtrów AirClean
• Częstotliwość wymiany: co 3 miesiące

Listwa uszczelniająca 
RX-DL 1

• Wspomaga zbieranie kurzu przez 
walec szczotkowy

• Łatwy montaż na pojemniku
• Częstotliwość wymiany: raz na rok

Szczotki boczne
RX-SB 2

• Do gruntownego sprzątania 
wszystkich kątów i zakamarków

• Wykonane z najwyższej jakości 
wytrzymałego sztucznego włókna

• Zawartość: 2 szczotki boczne (lewa 
+ prawa)

• Częstotliwość wymiany: raz na rok

Taśma magnetyczna 
RX-MB 4

• Odgranicza powierzchnię podłogi, 
której robot sprzątający ma nie 
odkurzać 

• Na przykład w celu odgrodzenia pokoju, 
dywanu lub konkretnych przedmiotów

• Zawartość: 4m taśmy magnetycznej 
+ paski klejące (4 x 1m taśmy klejącej)

• Można ją ułożyć pod dywanem do 
ok. 1 cm grubości (w zależności od 
tekstury i właściwości dywanu / w razie 
potrzeby kłaść podwójnie)

Walec szczotkowy 
RX-BW 1

• Walec obraca się w celu usuwania 
nawet uporczywych zabrudzeń

• Szczotki z najwyższej jakości 
wytrzymałego sztucznego włókna

• Zawartość: walec szczotkowy 
1 szt. z narzędziem do czyszczenia

• Częstotliwość wymiany: raz na 2 lata

Akcesoria do Scout RX 1 

Filtr AirClean Plus 
SF AP 50

Filtr wylotowy AirClean Plus 
wyposażony jest we wskaźnik zużycia 
Timestrip®. Efektywna filtracja dla 
wyjątkowej czystości otoczenia.
Do zastosowania w odkurzaczach 
Miele z serii S 4000, S 5000, S 6000, 
S 8000, Compact C2, Complete C3.

CENA: 69,90 PLN

Ssawka szczelinowa 
SFD 20

Dzięki swej długości 56 cm oraz 
możliwości zginania doskonale nadaje 
się do czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc.

CENA: 44,90 PLN

Uchwyt Comfort z oświetlenie 
LED SGC 20

Ergonomiczny uchwyt z oświetleniem 
LED do praktycznego podświetlenia 
powierzchni do sprzątania. Wystarczy 
nacisnąć przycisk: LED do oświetlenia 
zakamarków. Łatwy do doposażenia 
i elestyczny w zastosowaniu. 

CENA: 249,00 PLN

CarCare Set 
SCC 10

Zestaw do czyszczenia wnętrz 
samochodowych w praktycznej 
walizce. Składa się z elastycznej ssawki 
szczelinowej SFD 20 (idealnie dotrze 
do wąskich szczelin i zakamarków), 
małej turboszczotki STB 20 Turbo 
Compact (znakomite czyszczenie siedzeń 
i wykładzin), elastycznego przedłużenia 
węża ssącego SFS 10 (przedłużenie 
o około 1,5 m.) oraz szczotki uniwersalnej 
z ruchomym przegubem SUB 20.

CENA: 599 PLN

Sól do zmywarek 

Gruboziarnista sól, zabezpieczająca 
naczynia oraz zmywarkę przed osadzaniem 
się kamienia, pomaga uzyskać lepsze 
rezultaty zmywania. 

Pojemność: 1,5 kg 

CENA: 12,90 PLN

Tabletki do zmywarek 

Tabletki czyszczą, pielęgnują,  
nabłyszczają oraz chronią naczynia  
a zarazem zabezpieczają zmywarkę przed 
osadzaniem się kamienia. Zapakowane  
są w specjalną folię rozpuszczalną  
w wodzie. 

Zawartość: 60 szt. ( 3x20 szt.)

CENA: 79,90 PLN

Proszek do zmywarek 

Proszek do zmywarek zapewnia doskonałe 
rezultaty mycia, chroni oraz pielęgnuje 
naczynia i szkło.

Pojemność: 1,5 kg 

CENA: 44,90 PLN

Nabłyszczacz do zmywarek 

Nabłyszczacz nadaje naczyniom szklanym 
wyjątkowy połysk. Posiada właściwości 
ochronne oraz wspomaga suszenie naczyń. 

Pojemność: 500 ml  

CENA: 29,90 PLN

Płyn do prania puchu 

Płyn do prania puchu nadaje się idealnie 
do prania poduszek, śpiworów oraz 
innych tkanin napełnionych puchem. 
Na bazie łagodnych enzymów i naturalnych 
składników oddaje wilgoć i utrzymuje 
naturalną elastyczność pierza.
• ok. 13 cykli prania

Pojemność: 250 ml

CENA: 49,90 PLN

Środki do prania i zmywania 

Płyn do zmiękczania tkanin 

Płyn do zmiękczania tkanin zapobiega 
naładowaniu elektrostatycznemu  
i pozostawia pranie miękkie, puszyste  
i pachnące.
• ok. 50 cykli prania

Pojemność: 1,5 l

CENA: 39,90 PLN

WoolCare – płyn do prania tkanin 
delikatnych

Płyn do prania tkanin delikatnych idealnie 
nadaje się do wełny, jedwabiu.
• ok. 37 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 60°C

Pojemność: 1,5 l

CENA: 64,90 PLN

Outdoor – płyn do prania odzieży 
membranowej

Płyn do prania odzieży funkcjonalnej oraz 
outdoor zapewni efektywne czyszczenie 
i optymalną pielęgnację tkanin funkcyjnych. 
• ok. 13 cykli prania

Pojemność: 250 ml 

CENA: 49,90 PLN

Proszek do prania UltraWhite idealnie 
nadaje się do prania białych tkanin oraz 
mocno zabrudzonych tkanin kolorowych,  
już od 20°C. 
• ok. 49 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 95°C

UltraWhite – proszek do prania 
białych tkanin

Pojemność: 2,7 kg

CENA: 84,90 PLN

Płyn do impregnacji 

Płyn do impregnacji odzieży zabezpiecza 
włókna, dzięki czemu stają się odporne 
na wodę i kurz. Materiał zachowuje przy tym 
elastyczność oraz właściwości oddychające, 
przeciwdeszczowe.
• ok. 4 cykle prania

Pojemność: 250 ml

CENA: 69,90 PLN

UltraColor – płyn do prania 
kolorowych tkanin

Pojemność: 2 l

CENA: 59,90 PLN

Płyn do prania tkanin kolorowych oraz 
czarnych.
• ok. 30 cykli prania
• Zakres temperatur 20°C - 60°C

Płyn do prania tkanin sportowych 
polecany jest szczególnie do prania tkanin 
oddychających. 
• ok. 13 cykli prania

Sport – płyn do prania odzieży 
sportowej

Pojemność: 250 ml

CENA: 49,90 PLN

Środki do konserwacji i pielęgnacji urządzeń

Zawartość: 1 szt. 

CENA: 19,90 PLN

Odświeżacz zapewnia utrzymanie 
przyjemnego zapachu limonki i zielonej 
herbaty we wnętrzu zmywarki. Odświeżacz 
może być wygodnie mocowany w górnym 
koszu zmywarki.

Odświeżacz do zmywarek

Dzięki żelowej konsystencji środek łatwo 
utrzymuje się na pionowej powierzchni, 
usuwa przypalone i uporczywe zabrudzenia 
z wnętrza piekarnika i mikrofali, garnków 
i form aluminiowych oraz rusztów grilla.

Środek do czyszczenia  
wnętrza piekarnika

Pojemność: 500 ml

CENA: 49,00 PLN

Ściereczki Miele: niebieska - uniwersalna 
do czyszczenia lekkich zabrudzeń (do mebli, 
okien); żółta -do szkła i zielona do polerowa-
nia . Wyjątkowo mocne i trwałe wykonane z 
mikrofazy, do zastosowania na sucho/mokro, 
zarówno z i bez środka czyszczącego.

Ścierka do czyszczenia 

z mikrofazy / ściereczki - zestaw 

Środek do czyszczenia powierzchni 
ceramicznych oraz stali. Doskonale usuwa 
przypalone zabrudzenia oraz tłuszcz, których 
nie można usunąć wilgotną ściereczką.

Środek do czyszczenia 
powierzchni ceramicznych i stali

Środek przeznaczony do pielęgnacji stalo-
wych powierzchni z wyjątkiem powierzchni 
CleanSteel. Znakomicie usuwa zacieki, 
odciski palców oraz inne zabrudzenia pielę-
gnując jednocześnie stalowe powierzchnie.

Środek do pielęgnacji stali 
 

Przeznaczone do odkamieniania piekarni-
ków z programem „Pieczenie Plus”, DG, 
DGC, ciśnieniowych ekspresów do kawy 
oraz do urządzenia Fashion Master.

Tabletki do odkamieniania 

Przeznaczony do regularnego czyszczenia 
przewodów mlecznych ekspresów 
ciśnieniowych.

Środek do czyszczenia 
przewodów na mleko

Przeznaczone do regularnego czyszczenia 
zaparzacza w ekspresach ciśnieniowych 
Miele.

Tabletki do czyszczenia 
zaparzacza

Pojemność: 250 ml

CENA: 29,90 PLN

Zawartość: 1 sz. / 3 szt.

CENA: 29,90 / 49,90 PLN

Pojemność: 250 ml

CENA: 49,90 PLN

Zawartość: 6 szt.

CENA: 74,90 PLN

Zawartość: 100 szt.

CENA: 129,00 PLN

Zawartość: 10 szt.

CENA: 74,90 PLN

DishClean- środek 
do pielęgnacji zmywarek

Środek do pielęgnacji zmywarki 
gwarantujący optymalne funkcjonowanie 
urządzenia. Usuwa przykre zapachy, 
kamień oraz lekkie zanieczyszczenia, 
zachowuje szczelność i elastyczność 
uszczelek w drzwiach, zapewnia najlepsze 
efekty działania zmywarki.

Pojemność: 160 ml 

CENA: 44,90 PLN

Tabletki zmiękczające wodę do zastosowania 
w pralkach Miele polecane przy twardości 
wody przekraczającej 14°dH.

Tabletki zmiękczające wodę  
do pralek

Zawartość: 60 szt. 

CENA: 139,00 PLN

Środek przeznaczony do odkamieniania 
pralek i zmywarek Miele. 

Środek przeznaczony do gruntownego 
czyszczenia pralek i zmywarek Miele. 
Zapewnia czyszczenie wnętrza urządzenia.

Środek do odkamieniania  
pralek i zmywarek

Środek do czyszczenia 
zmywarek i pralek

Pojemność: 250 g 

CENA: 49,90 PLN

Pojemność: 250 g 

CENA: 44,90 PLN

Do odkurzaczy

Akcesoria Miele           

Firma Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i błędów edytorskich. Podane ceny są proponowanymi, niezobowiązującymi cenami producenta wyrażonymi w złotych polskich.

MIELE Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, tel. 022 548 40 24 / 27 / 28, www.miele.pl

Akcesoria dostępne w Warszawie na ul. Gotarda 9, Serwisie Centralnym Miele w Warszawie na ul. Rzymowskiego 19 lok. 2A i na www.miele.plAkcesoria

Znakomicie czyści wnętrze DGC, posiada 
wysokie właściwości czyszczące bez gryzą-
cego zapachu. Dzięki bogatej konsystencji 
nakładanie jest niezwykle łatwe, nie spływa 
z pionowych powierzchni. Jest bezpieczny 
w kontakcie z produktami spożywczymi.

Środek do czyszczenia wnętrza 
DGC - DGClean 

Pojemność: 250 ml

CENA: 79,90 PLN

Środki do pralek i suszarek W1/T1

CAPS Booster 

Zestaw kapsułek przeznaczony 
do usuwania uporczywych plam 
– jako dodatek do prania.

Zestaw: 10 sztuk 

CENA: 44,90 PLN

CAPS Outdoor 

Zestaw kapsułek typu outdoor. Zestaw 
zawiera: 8 kapsułek z płynem do prania 
outdoor oraz dwie kapsułki z impregnatem.

Zestaw: 10 sztuk

CENA: 89,90 PLN

CAPS Home 

Zestaw kapsułek do prania tkanin wymaga-
jących specjalnej pielęgnacji : 3xWoolCare, 
2xSilkCare, 2xPuch oraz 3xBooster.

Zestaw: 10 sztuk

CENA: 44,90 PLN

CAPS AQUA/ NATURE/ 
COCOON

Zestaw kapsułek z płynem do zmiękczania 
tkanin.

Zestaw: 10 sztuk 

CENA: 29,90 PLN 1 OPAK.

CAPS Sport 

Zestaw kapsułek do prania polecany jest 
szczególnie do prania tkanin oddychających.

Zestaw: 10 sztuk

CENA: 49,90 PLN

CAPS Collection 

Ten zestaw to możliwość wypróbowania 
wszystkich rozwiązań Miele Caps: 
5 kapsułek z płynami do prania: Sport, 
Puch, Outdoor, WoolCare i SilkCare oraz 3 
kapsułki z płynem do zmiękczania tkanin.

Zestaw: 10 sztuk

CENA: 49,90 PLN

UltraPhase 1&2 

Najlepszy, dwukomponentowy płyn 
do prania zarówno kolorowych jak i białych 
tkanin- dozowany automatycznie dzięki 
TwinDos. Wydajność:
- UP1 ok. 37 cykli prania 
- UP2 ok. 50 cykli prania

Pojemność: 1,5 l & 1,5 l

CENA: 64,90 PLN 1 SZT 

Zestaw kapsułek do prania wełny i tkanin 
delikatnych.

CAPS WoolCare 

Zestaw: 10 sztuk

CENA: 34,90 PLN

Kapsułki zapachowe 

AQUA/NATURE/COCOON/ROSE/ORIENT
Kapsułki zapachowe do suszarek T1 
Miele z funkcją FragranceDos, dostępne 
w 5 ciekawych zapachach, zapewnią 
tkaninom świeży zapach nawet 
do 4 tygodni. 

Pojemność: 12,5 ml

CENA: 49,90 PLN 1 SZT

CENA: 44,90 PLN CENA: 79,90 PLN CENA: 139,00 PLN CENA: 54,90 PLN

 

CENA: 104,90 PLN CENA: 199,90 PLN

CENA: 69,90 PLN CENA: 99,90 PLN CENA: 54,90 PLN CENA: 79,90 PLN CENA: 49,90 PLN CENA: 129,00 PLN

Zawartość: 2 szt. 

CENA: 69,90 PLN

Zawartość: 4 szt. 

CENA: 49,90 PLN

 

CENA: 29,90 PLNCENA: 89,90 PLN CENA: 99,00 PLN

Wkłady odkamieniające do automa-
tycznego odkamieniania ekspresów 
do kawy Miele z serii CM75XX. Wkłady 
wystarczają na ok. 1 rok.

Wkład AutoDescale  

Zawartość: 

CENA: 299,00 PLN

1/2016



Do piekarników, płyt ceramicznych, indukcyjnych

•  Do pieczenia pizzy, quiche i tart. Średnica 
27 cm - do zastosowania na ruszcie.

•  Łatwe czyszczenia
•  Brak przywierania , bez papieru 

do pieczenia oraz tłuszczu.

Okragła forma do pieczenia 
HBF 27-1/ HBFP 27-1/ HBFL 27-1

Idealna do grillowania i pieczenia, pasuje 
dokładnie do blach uniwersalnych 
HUBB 71/91. Dzięki perforacji idealna 
do pieczenia pizzy. Zapobiega 
rozpryskiwaniu się tłuszczu, ułatwia 
czyszczenie. HGBB 51 do piekarników 
H 2000. HGBB 71 do piekarników 
H2000/6000 ( 49,76l) DGC XL/XXL, 
HGBB 91 do piekarników H 6000 o szer. 
90 cm

Blacha do grilowania i pieczenia 
HGBB 71/91 

Blacha do pieczenia ciasteczek, 
cienkich ciast i innych wypieków 
z powłoką PerfectClean. Do zastosowania 
w wysuwach FlexiClip lub bezpośrednio 
w prowadnicach. HBB 51 do piekarników 
H 2000 ( 56l). HBB 71 do piekarników H 
2000/6000 (49,76l), DGC XL/XXL.

Blacha do pieczenia 
HBB 51/71

Idealna do pieczenia ciężkich, grubo 
obłożonych ciast. Jako taca ociekowa 
do sosów z pieczeni, podczas grillowania 
lub pieczenia. Podczas pieczenia 
i grillowania należy nałożyć blachę HGBB. 
Do zastosowania w wysuwach FlexiClip 
lub bezpośrednio w prowadnicach. 
HUBB51 do piekarników H 2000 (56l), 
HUBB 71 do piekarników H2000/6000 
( 49l,76l) do DGC XL/XXL. HUBB91 
do piekarników H 6000 o szer. 90 cm.

Blacha uniwersalna głęboka 
HUBB 51/71/91 

Brytfanna wykonana ze stopu aluminium, 
odlewana ręcznie, pokryta specjalną 
powierzchnią zapobiegającą przywieraniu. 
• możliwość zastosowania na płytach 

ceramicznych i w piekarnikcach oraz 
w DGC XL/XXL.

• maksymalna pojemność ok. 5kg
• wymiary: szer.44,8 cm, głęb. 26,8 cm, 

wys. 8,6 cm

Brytfanna Gourmet 
HUB 5000 M

Brytfanna wykonana ze stopu aluminium, 
odlewana ręcznie, pokryta specjalną 
powierzchnią zapobiegającą przywieraniu. 
•  do zastosowania w piekarniakach, 

na płytach ceramicznych
•  maksymalna pojemność ok. 8kg
•  wymiary: szer.42,2 cm, głęb. 37,5 cm, 

wys. 8,6 cm

Brytfanna HUB 62-35

Brytfanna wykonana ze stopu aluminium, 
odlewana ręcznie, pokryta specjalną 
powierzchnią zapobiegającą przywieraniu. 
• możliwość zostosowania 
w piekarniakach i na płytach indukcyjnych 
oraz w DGC XL/XXL
• maksymalna pojemność ok. 5kg
• wymiary: szer.44,8 cm, głęb. 26,8 cm, 
wys. 8,6 cm

Brytfanna na płytę indukcyjną 
HUB 5001-M

Ruszt Original Miele z uszlachetnieniem 
PyroFit. Do stawiania form do pieczenia 
oraz brytfann. Wygodne, automatyczne 
czyszczenie podczas pirolizy 
Dla urządzeń generacji H2000/H6000 z 
komorą 49 l ew. 76 l

Ruszt PyroFit do H 6000 
HBBR 72/ HBBR 92

Do urządzeń do gotowania na parze

Pojemnik do serwowania 
DGSE1

Naczynie do serwowania-stworzone 
wspólnie przez firmy: Miele i Villeroy & Boch 
- dedykowane urządzeniom do gotowania 
na parze. Stalowa tacka z urządzenia może 
być przełożona bezpośrednio do naczynia. 
W skład DGSE 1 wchodzi wyprofilowane 
naczynie wykonane z wysokiej jakości 
glazurowanej porcelany oraz dopasowana 
pokrywa z uchwytem. Do naczynia idealnie 
pasuje stalowa taca DGG 2, DGG 14, 16 
jak również perforowane tace DGGL 1 
i DGGL 5.

CENA: 579,00 PLN

Deska do krojenia 
DGSB1/ DGSB2 

Najwyższej jakości deska do krojenia 
wykonana z naoliwionego drewna 
bukowego. Z dwoma poziomami do użycia 
tacek do gotowania na parze lub brytfanny. 
Z olejowanego drewna bukowego z anty-
poślizgowymi nakładkami silikonowymi. 
Z szeroką, łatwą do czyszczenia rynienką 
na sok. DGSB1- Akcesoria: pojemnik 
tacka na płyny o gł. 2 cm oraz perforowany 
pojemnik DGGL 8 wys. 4cm

HBD 60-22 do brytfanny HUB 
62-22, HUB 5000 M i HUB 5001 M 
HBD 60-35 do brytfanny HUB 5001-M, 
HUB 5001 XL
Pokrywy wykonane ze stali szlachetnej.
• wymiary: szer. 39,0 cm, głęb. 23,5 cm, 
wys. 7,4 cm (HBD 60-22)/13,4cm(HBD 
60-35)

Pokrywa HBD 60-22/ HBD 60-35 

Dla wygodnego dostępu do każdego 
poziomu piekarnika z osobna.
•  HFC 50 do piekarnika H 2000 (56l) 
• HFC 70 do piekarnika H 2000/6000 

(49,76l), DGC XL/XXL

Wysuwy FlexiClip 
HFC 50/70 

CENA: 479,00 / 579,00 PLN CENA: 459,00 / 599,00 PLN

Do chłodnictwa

Do zmywarek

Filtr wraz z obudową do modeli chłodnictwa, które nie posiadają 
filtra na wyposażeniu. Skuteczny filtr pochłaniający nieprzyjemne 
zapachy tworzące się we wnętrzu chłodziarek. Dostępny również 
jest sam wkład (2 szt. w opakowaniu; 249 PLN) 

Filtr węglowy ActiveAir Clean z obudową KKF - FF

Półka dla bezpiecznego przechowywania nawet do 5 butelek. 
Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania. Z 
chromowanego metalu.
KFR 20060 PF do chłodnictwa z serii K 20.000 z PerfectFresh/ 
KFR 20060 do chłodnictwa z serii K 20.000 bez PerfectFresh

Półka na butelki KFR 20060 PF / KFR 20060

Zawartość opakowania: 2 wkłady do wymiany co 6 miesięcy 
wraz z obudową

CENA: 299,00 PLN

CENA: 219,00 PLN

Do ekspresu

CENA: 299,00 PLN

Pojemnik na mleko ze stali szlachetnej  
do ekspresów wolno stojących CM6/
CM7. Utrzymuje mleko dłużej świeże i 
chłodne. 
• Pojemność 0,5 l Wysokość ok. 23 cm.

Pojemnik na mleko  
MB-CM

Kosz na sztućce to idealne uzupełnienie 
szuflady na sztućce. Do umiejscowienia  
na przedniej części kosza dolnego 
zmywarek.

Kosz GBU 5000 

CENA: 149,00 PLN

Uchwyt na kieliszki do kosza dolnego 
przeznaczony do zmywarek serii  
G4000/G5000/G6000 ułatwia 
umiejscowienie wysokich kieliszków.

Uchwyt na kieliszki 
GGU 5000

CENA: 79,90 PLN

Cokół WTS z emaliowanym frontem, 
w którym została zintegrowana szuflada, 
podwyższa urządzenie o 30cm. Podest 
WTS 410 polecany jest do pralek 
z serii W 3000 i W 5000 oraz suszarek 
z serii T4000 i T8000. Podest WTS 
510 dedykowany do wszystkich pralek 
W1 i suszarek T1.

Podest  

Specjalny kosz do suszenia tekstyliów, 
które nie powinny poruszać się 
w bębnie w trakcie suszenia, np. tekstylne 
obuwie sportowe, dziecięce, maskotki itp. 
Kosz do suszarki TK 111 przeznaczony 
jest do zastosowania w suszarkach T 
7000, T 8000, T 9000. Kosz TRK 555- 
dedykowany do wszystkich suszarek T1

Kosz do suszarki 

Zestaw do podbudowy do pralek W3000/ 
W5000/ W2000/ WT2000 i suszarek 
T4000/ T8000 z prostym panelem 
sterowania.

Zestaw do podbudowy 
UBS W/T/G

CENA: 299,00 PLN

Zestaw do podbudowy do pralek W3000/ 
W5000/ W2000 i suszarek T4000/ T8000  
z ukośnym panelem sterowania.

Zestaw do podbudowy 
UBS W/T/S

CENA: 299,00 PLN

Do pralnictwa

Akcesoria dostępne w Warszawie na ul. Gotarda 9, Serwisie Centralnym Miele w Warszawie na ul. Rzymowskiego 19 lok. 2A i na www.miele.plAkcesoria Akcesoria dostępne w Warszawie na ul. Gotarda 9, Serwisie Centralnym Miele w Warszawie na ul. Rzymowskiego 19 lok. 2A i na www.miele.plAkcesoria

Do chrupiących wypieków i wypieczonej 
pizzy. Znakomita do frytek, w szczegól-
ności w programie Pieczenie Plus. Do 
zastosowania w wysuwach FlexiClip lub 
bezpośrednio w prowadnicach. 
HBBL 60 - do piekarników H 5000, a 
HBBL 71 do piekarników H 2000/6000 
(49l,76l) DGC XL, XXL

Blacha perforowana Gourmet  
HBBL 60/71 

Do piekarniaków H 2000/6000 (49,76L)

CENA: 849,00 PLN CENA: 1099,00 PLN

Do piekarników H 2000/4000 (56l)

CENA: 1399,00 PLN

• HFC 71 do piekarników H 2000/6000 
(49, 76l), DGC XL/XXL 

Wysuwy FlexiClip 
Z powłoką PerfectClean 

CENA: 769,00 PLN

•  HFC 72 do piekarników H 2000/6000 
(49,76l)

• HFC 92 do piekarników H 6000 
o szer.90 cm.

Wysuwy FlexiClip 
Z powłoką PyroFit 

CENA: 879,00 PLN / 969,00 PLN

Perforowany pojemnik do gotowania 
na parze DGGL 

• Pojemność: DGGL 1 (1,5l) / DGGL 8 
(2,0l) / DGGL 5 (2L -do DGSE 1) /DGGL 
6 (2,8l) / DGGL 4 (4,0l)

• Wykonany ze stali szlachetnej

Pokrywa stalowa do pełnych 
pojemników DGD 1/3 

Do pojemników do gotowania na parze.
• Wymiary zewn. szer. x głęb.: 325 x 176 
mm
• Wykonana ze stali szlachetnej
• Dla naczyń do gotowania DGG 2, DGG 
7 i DGG 9

CENA: 79,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG 16 

• Pojemność: 0,77 l
• Szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 20 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Pojemnik do zastosowania 

w żaroodpornym naczyniu 
do serwowania Villeroy & Boch - 
DGSE 1

CENA: 79,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG 14 

• Pojemność: 1,5 l, 
Pojemność użytkowa: 0,9 l

• Szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 40 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Pojemnik do zastosowania w żarood-

pornym naczyniu do serwowania 
Villeroy & Boch - DGSE 1

CENA: 95,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG2 

Pojemnik do zastosowania we wszystkich 
urządzeniach do gotowania na parze. 
Do przyrządzania potraw z sosami jak 
i potraw przygotowywanych z dodatkiem 
płynu 
• Pojemność: 2,5 l
• Możliwość dokupienia pokrywy - DGD
• Pojemnik do zastosowania w żarood-

pornym naczyniu do serwowania Villeroy 
& Boch - DGSE 1

CENA: 149,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG17 

• Pojemność: 3,3 l 
Pojemność użytkowa: 2,0 l

• Szer. x gł. x wys.: 325 x 354 x 40 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Brak zastosowania w urządzeniu 

ciśnieniowym

CENA: 129,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG7  

• Pojemność 4,0 l, Pojemność użytkowa 
2,8 l

• Szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 100 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Możliwość dokupienia pokrywy - DGD

CENA: 179,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG3  

• Pojemność: 4,0 l
• Pojemność użytkowa 3,1l.
• Szer. x gł. x wys.: 325 x 265 x 65 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Brak zastosowania w urządzeniu 

ciśnieniowym

CENA: 179,00 PLN

Pojemnik do gotowania na parze 
DGG9  

Do przyrządzania większej ilości zup lub 
dań jednogarnkowych.
• Pojemność: 5,7 l
• Pojemność uzytkowa : 4,2 l
• Szer. x gł. x wys.: 325 x 175 x 150 mm
• Wykonany ze stali szlachetnej, 

grubość 0,6 mm
• Możliwość dokupienia pokrywy - DGD

CENA: 189,00 PLN

CENA: 469,00 PLN

Do zastosowania w ekspresach CVA 
serii 6000. 
• Pojemność 0,7 l. Wysokość ok. 23 cm.
• Zawartość: pojemnik wraz z pokrywą.

Szklany pojemnik na mleko 
CVA 6000

Do wyciągów

Dzbanek izololowany alfi Caffino dla 
ekspresów do kawy Miele CVA z funkcją 
dzbanka kawy. Stal szlachetna wysokiej 
jakości, polerowana. Nietłukący izolator 
próżniowy Toptherm. Bezpośrednie 
parzenie bez przelewania z ekspresu 
do dzbanka. Łatwe czyszczenie dzięki 
kompletnie zdejmowalnej pokrywce. 

Dzbanek do kawy alfi Caffino 
CVJ 

CENA: 499,00 PLN

Akcesorium do FashionMaster Miele 
B13XX i B18XX oraz B23XX i B28XX.
Ułatwia prasowanie wiszących tkanin, jak 
np. sukienka czy marynarka. Praktyczna 
nakładka szczotkowa podnosi włókna 
tkaniny i jednocześnie zapewnia 
utrzymanie bezpiecznej odległości między 
urządzeniem a tkaniną.

Steamer ST10 

CENA: 799,00 PLN

Do wyciągu z obiegiem 
zamkniętym DA 249-4.

Filtr węglowy DKF 9-1 

CENA: 439,00 PLN

DKF 15-1 Do wyciągów z 
obiegiem zamkniętym DA 2XXX. 
DKF 16-1 do wyciągu z obie-
giem zamkniętym DA 7090 W.

Filtr węglowy DKF 15-1, 16-1  

Do wyciągów z obiegiem 
zamkniętym DA 3XXX.

Filtr węglowy DKF 13-1   

CENA: 399,00 PLN

Zawartość opakowania: 2 filtry

CENA: 489,00 / 749,00 PLN

Do wyciągów z obiegiem 
zamkniętym DA 35X0.

Filtr węglowy DKF 19-1 

Do wyciągów z 
obiegiem zamkniętym 
DA 1060/1160/1100.

Filtr węglowy DKF 18-1   

Do wyciągu w obiegu 
zamkniętym DA 700X D.

Filtr węglowy DKF 17-1   

CENA: 399,00 PLN

CENA: 349,00 PLN

Zawartość opakowania: 4 filtry

CENA: 1 299,00 PLN

do wyciągu DA 6700 D.

Filtr węglowy DKF 21-1   

Do wyciągu DA 6796 W 
„Shape”

Filtr węglowy DKF 25-1 

Do zestawu do przebudowy 
DUU 2900.

Filtr węglowy DKF 20-1 

CENA: 399,00 PLN

Zawartość: 4 filtry ( 4xDKF 
18-1)

CENA: 1 199,00 PLN

Zawartość opakowania: 2 filtry

CENA: 679,00 PLN

Do wyciągu w 
obiegu zamkniętym 
DA 6890 Levantar (2szt.)

Filtr węglowy DKF 22-1  

Zawartość opakowania: 2 filtry

CENA: 499,00 PLN

CENA WTS 410: 2149,00 PLN 

CENA WTS 510: 2149,00 PLN

CENA TK 111: 299,00 PLN 

CENA TRK 555: 299,00 PLN

Do FashionMaster

CENA: 699,00 / 469,00 PLNCENA: 399,00 / 799,00 PLNCENA: 349,00 / 399,00 PLN / 849,00 PLNCENA: 289,00 PLN / 349,00PLN CENA: 239,00/289,00/299,00 PLN

Brytfanna może być używana na płytach 
indukcyjnych.
•  maksymalna pojemność ok. 5kg
•  wymiary: szer.42,2 cm, głęb. 25,7 cm, 

wys. 8,6 cm

Brytfanna HUB 62-22 
 

CENA: 1199,00 PLN

Płyta podgrzewająca do serwowania 
potraw na ciepło. Do piekarnika lub urz. 
do gotowania na parze z piekarnikiem. 
Podgrzewać 20–30 minut w temp. 
180–200°C, prog. Termonawiew Plus. Do 
wsunięcia w drabinki boczne lub ustawie-
nia na FlexiClip. Zawartość:
•  płyta podgrzewająca,
•  1 podstawka,
•  2 uchwyty

Płyta do utrzymywania ciepła 
WHP 70

CENA: 1499,00 PLN

Do wyciągu z obiegiem 
zamkniętym DA 249-4.

Filtr węglowy DKF 12-1 

CENA: 419,00 PLN

Do wyciągów z obiegiem 
zamkniętym DA 59X0 W.

Filtr węglowy DKF 11-1  

CENA: 399,00 PLN

Filtr reaktywny AirClean z węglem aktywnym. Trwałość - około 
3 lat, możliwość reaktywacji (co 6 miesięcy „reaktywowanie” w 
piekarniku w programie Termonawiew Plus).

Filtr DKF 12-R / DKF 21-R / DKF 25-R / DKF 26-R 

Zawartość opakowania: 2 filtry

CENA: 399,00/2699,00/1399,00/1999,00 PLN

Brytfanna ze stalową pokrywą 
KMB 5000 S

Do przyrządzania pieczeni, zapiekanek, 
mięsa. Po przysmażeniu na płycie od razu 
do urządzenia do got. na parze. 
Wykonana ręcznie ze stopu aluminium 
Maks. poj. ok. 2,5 kg Wym. zewn.: SxGxW 
32,5 x 26,0 x 6,0 cm Zawiera pokrywkę ze 
stali szlachetnej Do zastosowania z deską 
do krojenia Miele DGSB

CENA: 1 499,00 PLN

WTV 501 / WTV 502 / WTV 412 - Listwa łącząca pralkę 
i suszarkę w kolumnie

CENA 299,00 / 299,00 / 299,00 PLN

WTV 511 / WTV 512 / WTV 417 - Listwa łącząca 
pralkę i suszarkę w kolumnie z szufladą 

CENA 999,00 / 999,00 / 1299,00 PLN 

WTV 407 / WTV 410 /WTV 414 - Listwa łącząca pralkę 
i suszarkę w kolumnie z blatem roboczym

CENA 549,00 / 649,00 / 599,00 PLN 

Listwa łącząca pralkę i suszarkę - WTV 

Taca szklana do zastosowania  
w piekarnikach ze zintegrowaną kuchnią 
mikrofalową.

Taca szklana HGS 100

CENA: 279,00 PLN

CENA: 429,00 PLN / 799,00 PLN

CENA: 349,00 / 399,00 PLN

Brytfanna wykonana ze stopu aluminium, 
odlewana ręcznie, pokryta specjalną 
powierzchnią zapobiegającą przywieraniu. 
•  możliwość zastosowania 

w piekarniakach, na płytach 
indukcyjnych

•  maksymalna pojemność ok. 8kg
•  wymiary: szer.44,8 cm, głęb. 38,6 cm, 

wys. 8,6 cm

Brytfanna HUB 5000 XL

Do piekarniaków H 2000/6000 (49,76l) 
DGC XL/XXL

CENA: 1399,00 PLN

Płyta wykonana z szamotu pokrytego  
specjalną glazurą.
•  do postawienia na ruszcie w kuchniach  

i piekarnikach Miele (oprócz piekarników 
ze zintegrowaną kuchnią mikrofalową)

•  akcesoria: deska drewniana
• dla uzyskania profesjonalnych efektów 

pieczenia, jak w kamiennym piecu.
• do pieczenia pizzy, bułek, chleba 

i pikantnych ciast.
• jako płyta podgrzewająca na stole, 

utrzymuje ciepło do 25 min.

Płyta z kamienia szamotowego  
HBS 60

CENA: 1199,00 PLN

Do przechowywania 
produktów płynnych i stałych, 
gotowania Sous-Vide. Do 
przechowywania w chłodziarce 
i zamrażarce do -40 C.

Worki do pakowania 
próżniowego VB 1828/ VB 2435

Zawartość op.: 50 szt.

CENA: 169,00/ 199,00 PLN

Do szuf. EVS

CENA : 149,00/ 169,00/149,00

/199,00/199,00 PLN


