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Perfekcyjnie dopasowane do urządzeń Miele
Wszystkie akcesoria Miele zostały przygotowane i przetestowane 
pod kątem naszych urządzeń. Dlatego właśnie ich używanie wspo-
maga optymalną pracę urządzeń, zapewnia ich wieloletnie użytko-
wanie i gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Zapraszamy do zapoznania 
się z pełnym asortymentem oryginalnych akcesoriów Miele.

Oryginalne akcesoria Miele
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D R  M A R K U S  M I E L E  O R A Z  
D R  R E I N H A R D  Z I N K A N N

i Wasz

N A S Z A  O B I E T N I C A

 „ I M M E R  B E S S E R “
  W I T A M Y  W  M I E L E

Gdy nasi pradziadowie stworzyli firmę Miele, musieli wyróż-

nić się na tle konkurencji, aby odnieść sukces. Istnieją tylko 

dwie drogi do tego celu – być tańszym lub lepszym od 

innych. Spełnienie obu tych warunków na raz jest praktycz-

nie niemożliwe. Zdecydowali więc, że będą lepsi. 

O tym, że w ciągu minionych 120 lat firma Miele doskonale 

radziła sobie na tej drodze, świadczą liczne patenty, niezli-

czone zwycięstwa w testach, ale przede wszystkim miliony 

zadowolonych klientów na całym świecie. 

 

Zawdzięczamy to ciągłości w zachowaniu wartości i celów 

– to unikatowe podejście, spotykane tylko w przedsiębior-

stwach będących od pokoleń w rękach jednej rodziny.

Pod tym względem firma Miele od 1899 roku jest nie tylko

synonimem najwyższej jakości produktów i inżynier-

skiego kunsztu. W równym stopniu firma Miele kojarzy 

się z szacunkiem, uczciwością i partnerskimi warto-

ściami w stosunku do partnerów handlowych, klientów 

ostatecznych, dostawców czy pracowników.

Dodatkowo zakup Miele to wybór przyjazny dla środowi-

ska. Zapewniają to procesy produkcji chroniące zasoby 

naturalne oraz produkty wyznaczające standardy 

w zakresie zużycia prądu, wody i detergentów.*

Obiecujemy, że zawsze zostaniemy wierni tej filozofii. 

Mówimy to jako wspólnicy zarządzający w czwartym 

pokoleniu. 
 
 
 
 
 

Wasz
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*  Więcej informacji na temat naszych starań i zasad w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Internecie na stronie 

www.miele-nachhaltigkeit.de.
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J A K O Ś Ć  M I E L E 

Perfekcyjne wyniki od ponad 

120 lat: na Miele można 

polegać. Jako jedyny produ-

cent w branży testujemy 

nasze urządzenia z myślą 

o 20-letniej żywotności. W ten 

sposób zapewniamy ich 

wyjątkową niezawodność. 

Klienci na całym świecie 

pozostają wierni marce Miele 

i polecają nas innym. Tak samo 

będzie w przyszłości: pod 

względem trwałości urządzeń 

nie idziemy na kompromisy.

T E C H N O L O G I A  M I E L E 

Miele kojarzy się z fascynującą technologią i wyjątkowymi rezultatami przy minimalnym 

zużyciu energii. Dotyczy to higienicznej i bezpiecznej pielęgnacji prania, podłóg i naczyń, 

jak również przyjemności podczas gotowania i pieczenia. Zapewniają to innowacyjne 

funkcjonalności i rozwiązania, dostępne tylko w Miele. Dowodem są liczne wygrane 

w renomowanych testach produktów na całym świecie.

W I E L E  A R G U M E N T Ó W  P R Z E M A W I A  N A  K O R Z Y Ś Ć 

M I E L E .

Dowiedz się co nas wyróżnia. Od czasu powstania w 1899 roku firma Miele podąża za swoim 

motto „Immer Besser“ (Zawsze lepiej). Robimy wszystko, abyśmy byli lepsi niż inni dostawcy, 

ale także, abyśmy byli lepsi niż już jesteśmy. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że 

wybierając Miele, podjęli dobrą decyzję.
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M A R K A  M I E L E 

W wielu krajach Miele jest 

najbardziej pożądaną marką 

w branży. Na rodzimym rynku 

niemieckim została nawet 

okrzyknięta najlepszą marką 

wszechczasów („best brand 

ever“). To zdradza też coś o jej 

użytkownikach: klienci Miele 

stawiają wysokie wymagania 

wobec funkcjonalności urządzeń 

i ochrony środowiska. Kto kupuje 

produkty Miele, uosabia świa-

dome podejście do jakości i stylu.

S Z T U K A  R Z E M I E Ś L N I C Z A  M I E L E 

Miele jest synonimem rzemieślniczego kunsztu, 

który łączy w sobie wizję, precyzję i zamiłowanie 

do detali. Każdy z naszych produktów jest 

wytwarzany z najwyższą starannością i podlega 

wymagającej kontroli jakości. Od uchwytów 

frezowanych z jednego kawałka metalu, aż do 

wymiarów nisz, które są dopasowywane do siebie 

we wszystkich grupach produktów – każdy 

element jest częścią naszego dążenia do osiągnię-

cia absolutnej perfekcji. Nic nie jest dla nas 

ważniejsze niż zadowolenie klienta.

S E R W I S  M I E L E 

Klienci Miele korzystają z priorytetowego traktowania: 

gwarantuje to nasz szybki i efektywny serwis. Jeśli 

potrzebujesz indywidualnego przeszkolenia w zakresie 

obsługi lub profesjonalnego czyszczenia urządzeń 

Miele, jesteśmy zawsze do dyspozycji.

D E S I G N  M I E L E 

Miele kojarzy się z wyrazistymi formami, 

ponadczasową elegancją i intuicyjną obsługą. 

Czy to klasyczne pokrętło czy dotykowy 

wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości: obsługa 

urządzeń Miele jest łatwa i komfortowa. 

U żadnych innych producentów nie znajdziesz 

porównywalnej różnorodności urządzeń oraz 

kolorystyki i linii starannie dopracowanych do 

najróżniejszych frontów meblowych. Nieważne, 

jak urządzisz swoją kuchnię: Miele zawsze 

idealnie do niej pasuje.
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Akcesoria do pieczenia 
i gotowania na parze
Dla perfekcyjnych rezultatów

Aby zapewnić osiąganie zawsze perfekcyjnych rezultatów, oferujemy szeroki asortyment 
oryginalnych akcesoriów Miele, które zostały opracowane specjalnie dla naszych urządzeń 
kuchennych. W ten sposób można dostosować posiadane urządzenia do osobistych wyma-
gań i zastosowań oraz w pełni wykorzystać ich możliwości.

Blachy do pieczenia i grillowania 
Blachy do grillowania i pieczenia zostały 
perfekcyjnie dopasowane do nałożenia na 
głębokie blachy uniwersalne, do których 
spływa sok powstały podczas obróbki 
cieplnej mięsa. Blachy do grillowania zapo-
biegają przypalaniu soków z pieczeni, które 
mogą być dalej wykorzystanie do przygoto-
wania pysznych sosów. Blachy chronią 
również przed rozpryskiwaniem tłuszczu 
i ułatwiają czyszczenie piekarnika.

Blachy uniwersalne i do pieczenia
Dla wszystkich piekarników i urządzeń do 
gotowania na parze z funkcją piekarnika 
przeznaczone są blachy do różnych zasto-
sowań, m.in. płaskie i głębokie blachy do 
rozmaitych wypieków czy perforowane 
blachy i formy do pieczenia idealnie nada-
jące się do programu Pieczenie Plus. Dzięki 
temu bułki, chleb, ciasta czy pizze będą 
szczególnie chrupiące. Wszystkie blachy 
Miele mogą zostać zostać założone na 
wysuwy FlexiClip lub wsunięte bezpośred-
nio w boczne prowadnice.
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Blachy do pieczenia z PerfectClean
Do piekarników i urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Blacha do pieczenia  
HBB 51

Do pieczenia ciasteczek, cienkich ciast i innych 
wypieków.
• Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych 

prowadnicach
• Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub 

natłuszczania
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 41,5 x 35 x 2,2 cm
• Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l
 
Nr mat. 9519690

Blacha uniwersalna HUBB 60

Do wszystkich chrupiących wypieków, chleba, pizzy.
• Idealne do pieczenia w programie Pieczenie Plus 
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
• Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL 

Nr mat. 9520620

Perforowana blacha 
Gourmet HBBL 71 

Blacha do pieczenia  
HBB 71 

Blacha uniwersalna 
HUBB 91

Do pieczenia ciasteczek, cienkich ciast i innych 
wypieków.
• Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych 

prowadnicach
• Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub 

natłuszczania
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
• Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL 

Nr mat. 9519820

Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast
• Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz 

podczas pieczenia i grillowania
• Przy pieczeniu stosować razem z blachą do 

pieczenia i grillowania
• Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych 

prowadnicach
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 72 x 36,6 x 5,6 cm
• Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520680

Blacha uniwersalna 
HUBB 71

Blacha uniwersalna 
HUBB 51 

Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast.
• Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz 

podczas pieczenia i grillowania
• Przy pieczeniu stosować razem z blachą do 

pieczenia i grillowania
• Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych 

prowadnicach
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 41,5 x 35 x 4,1 cm
• Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l

Nr mat. 9519720

Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast
• Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz 

podczas pieczenia i grillowania
• Przy pieczeniu stosować razem z blachą do 

pieczenia i grillowania
• Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych 

prowadnicach
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
• Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiemDGC XL/XXL

Nr mat. 9519840 
 

Powierzchnia PerfectClean
Nie tylko wnętrze piekarników, ale również 
blachy, ruszty, prowadnice boczne oraz 
FlexiClip pokryte zostały pozbawioną porów 
szlachetną powłoką, która zapewnia brak 
przywierania oraz przypalania potraw. Jej 
właściwości gwarantują łatwe czyszczenie.
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Okrągła forma do pieczenia z perforacją  
HBFP 27-1

Do przyrządzania chrupiącego pieczywa 
w programie Pieczenie Plus
• Idealne do pieczenie bułek, croissantów, pizzy, 

quiche i tart
• Optymalne rozprowadzenie pary
• Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub 

natłuszczania
• Ekstremalna odporność na zarysowania
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Średnica 27 cm – do stosowania na ruszcie
• Przeznaczone tylko do konwencjonalnych trybów 

pracy

Nr mat. 10116800

Okrągłe formy do pieczenia  
HBF 27-1/HBFL 27-1

Do pieczenia pizzy, quiche lub tarty
• Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub 

natłuszczania
• Ekstremalna odporność na zarysowania
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Średnica 27 cm – do stosowania na ruszcie
• Przeznaczone tylko do konwencjonalnych trybów 

pracy

HBF 27-1 
Nr mat. 9520720

HBFL 27-1 z historycznym logo Miele 
Nr mat. 9520730

Blacha do grillowania i pieczenia  
HGBB 51

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe 
czyszczenie
• Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
• Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 51
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 37,2 x 28,4 x 1,5 cm
• Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l

Nr mat. 9519760

Blacha do grillowania i pieczenia  
HGBB 71

Blacha do grillowania i pieczenia  
HGBB 91

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe 
czyszczenie 
• Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
• Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 91 
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 67,6 x 36,3 x 2,5 cm
• Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520690

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe 
czyszczenie 
• Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
• Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 71
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
• Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL

Nr mat. 9520630
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Ruszty
Akcesoria do pieczenia

Ruszt do pieczenia  
HBBR 71

Z powierzchnią PerfectClean
• Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
• Do grillowania po prostu położyć na blachę 

uniwersalną HUBB 71
• Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce 

PerfectClean
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,4 x 38 x 2,5 cm
• Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiem DGC XL i DGC XXL

Nr mat. 9524950

Ruszt do pieczenia i smażenia  
HBBR 72
Ruszt do pieczenia i smażenia  
HBBR 72

Ruszt do pieczenia i smażenia HBBR 92

Z uszlachetnieniem PyroFit
• Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
• Do grillowania po prostu położyć na blachę 

uniwersalną HUBB 71
• Wygodne, automatyczne czyszczenie podczas 

pirolizy
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,4 x 38 x 2,5 cm
• Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

z komorą 49 l i 76 l

Nr mat. 9520640

Z uszlachetnieniem PyroFit
• Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
• Do grillowania po prostu położyć na blachę 

uniwersalną HUBB 91
• Wygodne, automatyczne czyszczenie podczas 

pirolizy
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 71,6 x 36 x 3 cm
• Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 

o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520700

Ruszty do pieczenia i smażenia
Piekarniki, urządzenia do gotowania na 
parze oraz urządzenia do gotowania na 
parze z piekarnikiem wyposażone są 
standardowo w ruszty. Można jednak 
zwiększyć wykorzystanie powierzchni do 
pieczenia i zastosować więcej rusztów 
jednocześnie na kilku poziomach. Ruszty 
sprawdzają się doskonale nie tylko jako 
powierzchnie do stawiania brytfanek lub 
form do pieczenia, można także bezpośred-
nio na nich grillować mięso. Ruszty pasują 
idealnie i można je nałożyć na uniwersalne 
blachy Miele.

Kamień do pieczenia Gourmet  
HBS 60

Efekt jak z kamiennego pieca
• Do pieczenia pizzy, chleba, bułek itd.
• Jako płyta podgrzewająca na stole, utrzymuje 

ciepło do 25 min
• Idealne do wypiekania spodów do ciast
• Łatwe czyszczenie dzięki powłoce glazurowanej
• Z żaroodpornej, szkliwionej ceramiki – z drewnianą 

łopatką
• Nie nadaje się do stosowania w piekarnikach 

z kuchnią mikrofalową i w urządzeniach do 
gotowania na parze z piekarnikiem. 
 

Nr mat. 5382220

PyroFit
Prowadnice boczne, ruszty do pieczenia 
i smażenia oraz wysuwy FlexiClip dzięki 
powłoce Pyrofit z każdym czyszczeniem 
pirolitycznym odzyskują lśniącą czystość. 
Podczas czyszczenia pirolitycznego akce-
soria mogą pozostać w komorze urządzenia 
i zostać automatycznie wyczyszczone.

Uchwyt do wyjmowania blach 
HEG

Do bezpiecznego wyjmowania pełnych, gorących 
blach i rusztów
• Do stabilnego chwytania i podtrzymywania 

ciężkich blach

Nr mat. 3985271
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Wysuwy FlexiClip i akcesoria do grilla

Wysuwy FlexiClip 
HFC 71

HFC 71 dla urządzeń generacji H2000/H6000/
H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do 
gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL od 
numeru seryjnego 127273729 i DGC XXL

Nr mat. 9520660

HFC 72 dla urządzeń generacji H2000/H6000/
H7000 z pojemnością 49 l i 76 l 
Nr mat. 9520670

HFC 92 dla urządzeń generacji H6000/H7000 
o szerokości 90 cm
Nr mat. 9520710

Wysuwy FlexiClip 
HFC 70-C

Wysuwy FlexiClip 
HFC 70

HFC 70-C dla urządzeń generacji H7000 oraz modeli 
H2265 – H2268
 
Nr mat. 10581490

HFC 70 dla urządzeń generacji H2000/H6000 
z pojemnością 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z piekarnikiem DGC XL od numeru seryj-
nego 127273729 i DGC XXL

Nr mat. 9520650

Wysuwy FlexiClip 
HFC 72/HFC 92

Wysuwy FlexiClip
Dzięki komfortowym wysuwom FlexiClip 
można bezpiecznie wysunąć blachy lub 
brytfanny poza gorące wnętrze piekarnika. 
Zapewniają również łatwy wgląd na każdy 
jego poziom aby np. obrócić lub podlać 
potrawę płynem. Możliwe jest zamontowa-
nie do 3 par wysuwów w jednej komorze 
piekarnika na 3 poziomach. 

Możliwości kombinacji dla wysuwów 

Oznaczenie H 2000/7000 DGC 7000 
XL/XXL

Wysuw  / Objętość 49 l/76 l 49 l/76 l czyszcze-
nie pirolityczne 90 cm 48 l/68 l

HFC 70 C • •
HFC 70 • • •
HFC 71 Perfect Clean • • •
HFC 72 PyroFit •
HFC 92 PyroFit •

• = kompatybilne

Akcesoria do grilla Miele
Piekarnik o szerokości 90 cm jest wyposa-
żony w obrotowy ruszt grilla, który gwaran-
tuje równomierne przyrumienienie potrawy. 
Dla grilla obrotowego oferujemy akcesorium 
do szaszłyków:

Akcesorium do szaszłyków  
HSE

Do jednoczesnego przyrządzania nawet czterech 
szaszłyków
• Dla optymalnych rezultatów i oszczędności czasu
• Do nałożenia na grill obrotowy
• Zawartość: 4 pręty do szaszłyków i 2 nakładki ze 

śrubami

Nr mat. 1009230
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Brytfanny Gourmet

Brytfanna Gourmet  
HUB 5000-M

Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną  
 HUB 5001-M

Do pieczenia, duszenia i zapiekania
• Maksymalna pojemność ok. 5 kg
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 
z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania 
na parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Również 
do stosowania na płytach ceramicznych (nie do 
stosowania z płytami gazowymi i indukcyjnymi).

Nr mat. 10314250

Do pieczenia, duszenia i zapiekania
• Maksymalna pojemność ok. 5 kg
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 
z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na 
parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Do stosowa-
nia na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314270

Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną  
HUB 62-22 

Do pieczenia, duszenia i zapiekania
• Maksymalna pojemność ok. 5 kg
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l oraz 
H 7000 BM (na ruszcie). Do stosowania na wszyst-
kich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314280

Brytfanna Gourmet
Do pieczenia smakowitych mięs, zapieka-
nek czy potraw jednogarnkowych znakomi-
cie nadają się brytfanny Miele dostępne 
w różnych rozmiarach. Można je stosować 
w piekarnikach, urządzeniach do gotowania 
na parze oraz w urządzeniach Combi. 
Niezwykły komfort obsługi zapewnia możli-
wość wsunięcia brytfanny w pojedyncze 
wysuwy FlexiClip lub postawienie na rusz-
cie. Wszystkie oryginalne brytfanny Miele 
wykonane są ręcznie ze specjalnego stopu 
aluminium oraz pokryte nieprzywieralną 
powłoką ILAG, która zapobiega przypalaniu 
potraw oraz ułatwia czyszczenie.

Pokrywa brytfanny Gourmet
Do wszystkich brytfann Gourmet Miele 
dostępne są pasujące pokrywy ze stali 
szlachetnej. Nie są one dostarczane wraz 
z brytfannami; w razie potrzeby należy je 
zamawiać oddzielnie.

Pokrywa dla brytfanny Gourmet 
HBD 60-22

Do brytfann Miele HUB 62-22, 5000-M i 5001-M
• Ze stali szlachetnej wysokiej jakości
• Nie stosować w piekarnikach z kuchnią mikrofa-

lową lub podczas grillowania
• Nie znajduje się na wyposażeniu brytfanny

Nr mat. 5136950
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•   =  kompatybilne 
=  brytfanna pasuje do drabinek bocznych lub wysuwów FlexiClips (w zależności od urządzenia)

R  = brytfannę Gourmet można umieszczać tylko na ruszcie
E1  = brytfannę Gourmet można umieszczać tylko na ruszcie na 1 płaszczyźnie od dołu

Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną  
HUB 5001-XL

Do pieczenia, duszenia i zapiekania
• Maksymalna pojemność ok. 8 kg
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

38,0 x 34,5 x 8,0 cm 

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 
z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na 
parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Do stosowa-
nia na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314310

Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną  
HUB 62-35

Do pieczenia, duszenia i zapiekania
• Maksymalna pojemność ok. 8 kg
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H 2000 z pojemnością 56 l 
oraz H 7000 BM (na ruszcie) i wszystkich piekarni-
ków do zabudowy o szerokości 90 cm generacji 
H 6000/7000 (również na ruszcie). Do stosowania na 
wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314300

Pokrywa dla brytfanny Gourmet 
HBD 60-35

Do brytfann Miele HUB 61-35 i HUB 5000 XL
• Ze stali szlachetnej wysokiej jakości
• Nie stosować w piekarnikach z kuchnią mikrofa-

lową lub podczas grillowania
• Nie znajduje się na wyposażeniu brytfanny
• Nieodpowiednia dla kompaktowych piekarników 

do zabudowy
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Nr mat. 5136960

Możliwości kombinacji dla brytfann Gourmet

Oznaczenie Pokrywa H 2000/7000 H 7000 BM DGC 7000

HBD  
60-22

HBD  
60-35

49 l
76 l 90 cm

Do elektrycznych płyt 
grzejnych

HUB 5000-M • • R •
Do płyt indukcyjnych i 
elektrycznych

HUB 5001-M • • R •
HUB 5001-XL • • R •
HUB 62-22 • R E1

HUB 62-35 • R E1
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Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze
Pojemniki i pokrywy 

Pojemniki stalowe mogą być zastosowane 
w każdym urządzeniu do gotowania na 
parze. Do urządzeń kombinowanych 
z piekarnikiem (DGC) lub kuchnią mikrofa-
lową (DGM) zostały przygotowane bardzo 
duże pojemniki pozwalające wykorzystać 
potencjał komory o pojemności 48 litrów. 
Perforowane pojemniki sprawdzą się 
doskonale przy gotowaniu mięsa, ryb czy 
warzyw, a także blanszowaniu. Z kolei 
pojemniki bez perforacji przydzadzą się
do przyrządzenia zup, makaronów lub ryżu.
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Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze oraz 
urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 50 80

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 50 120

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 50 40

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 50 40

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 4,2 l, pojemność użytkowa: 3,6 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 197 x 80 mm
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168230

Do przyrządzania zup oraz potraw w sosie, bulionie, 
wodzie (np. ryżu, makaronu) 
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l  
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 197 x 120 mm 
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal! 

Nr mat. 11323320

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 197 x 40 mm
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168200

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 197 x 40 mm
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168190

Płaska miska szklana 
DMGS 100 30

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 100 40

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 100 40 

Do przygotowywania posiłków w trybie pracy kuchni 
mikrofalowej
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Można stosować jako miskę zbierającą w progra-

mach do gotowania na parze
• Wymiary zewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 

375 x 394 x 30 mm

Nr mat. 10168180

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 400 x 40 mm
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10170290

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
• Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

375 x 400 x 40 mm
• Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10170300
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Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 12

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Pojemność: 5,4 l, pojemność użytkowa: 3,3 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

448 x 386 x 40 mm
• Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze 

z funkcją piekarnika

Nr mat. 8249430

Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze Combi

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 20

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

448 x 190 x 40 mm
• Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze 

z funkcją piekarnika

Nr mat. 8285410

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 20

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

450 x 190 x 40 mm
• Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze 

z funkcją piekarnika

Nr mat. 8246340
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Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 3

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 2

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 7

Pojemnik do gotowania na parze 
bez perforacji DGG 9

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Pojemność: 2,5 l, pojemność użytkowa: 2,0 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 176 x 60 mm 
 

Nr mat. 5001390

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 265 x 65 mm
• Nie nadaje się do stosowania w DG 7000 

 
Nr mat. 5001400

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 2,8 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 176 x 100 mm 
 

Nr mat. 8019361

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie 
(np. ryżu, makaronu)
• Pojemność: 5,7 l, pojemność użytkowa: 4,2 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 176 x 150 mm 
 

Nr mat. 8015103

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 1

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Pojemność: 1,5 l, pojemność użytkowa: 0,9 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 176 x 40 mm 
 

Nr mat. 5001370

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 4

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 265 x 60 mm 
• Nie nadaje się do stosowania w urządzeniach do 

gotowania na parze Miele 
 

Nr mat. 5379570

Pojemnik do gotowania na parze, 
perforowany DGGL 8

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
• Pojemność: 2,0 l, pojemność użytkowa: 1,7 l
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 

325 x 265 x 40 mm 
• Nie nadaje się do stosowania w urządzeniach do 

gotowania na parze Miele 
 

Nr mat. 8227240

Pokrywa ze stali szlachetnej 
z uchwytem DGD 1/3

Do pojemników do gotowania na parze
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł.: 325 x 176 mm
• Ze stali szlachetnej
• Do pojemników DGG 2, DGG 7 i DGG 9 

 
Nr mat. 8109071
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Możliwości kombinacji dla pojemników do gotowania na parze

Urządzenia do 
gotowania na 
parze

Urządzenia do 
gotowania na 
parze 
z kuchnią 
mikrofalową

Urządzenia do 
gotowania  
na parze kombi

Wolnostojące 
urządzenie do 
gotowania na 
parze

Ciśnieniowe 
urządzenie do 
gotowania na 
parze

Pokrywa ze stali 
szlachetnej

Wnęka 45 cm 45 cm 45 cm/60 cm 38 cm 38 cm DGD 1/3

DGG 50 40 • •
DGG 50 80 • •
DGG 100 40 • •
DGGL 50 40 • •
DGGL 100 40 • •
DGG 20 •
DGGL 20 •
DGGL 12 •
DGG 2 • • •
DGG 3 •
DGG 7 • • •
DGG 9 • • •
DGGL 1 • •
DGGL 4 •
DGGL 8 •

Listwa maskująca 
ESWKL 60

Do szuflad Gourmet Generacji 7000
Optymalna harmonia kolorów z połączonym 
urządzeniem

ESWKL 60 TFSW, w połączeniu z ESW Generacji 
7000
Nr mat. 11179710

Możliwości zastosowań
Dodatkowe akcesoria do urządzeń do gotowania na parze

• = kompatybilne
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Akcesoria do kuchni mikrofalowych 
i piekarników z kuchnią mikrofalową

Panel wyrównawczy 
AB 45-2 

Taca szklana Miele  
HGS 100

Dla niszy 45 cm w połączeniu z M 2230/34
• Idealne dopasowanie urządzenia do niszy z listwą 

wyrównującą

Nr mat. 11302960 głęboka czerń

Do stosowania w piekarniku z kuchnią mikrofalową
• Idealny do zapiekanek i ciast 
• Oszczędność czasu podczas pieczenia w trybie 

kombinowanym
• Stała kontrola procesu pieczenia
• Również do stosowania w kuchniach mikrofalo-

wych Miele M 110E i M 130E
• Wymiary zewnętrzne szer. x gł.: 45,5 x 35,3 mm

Nr mat. 4317620
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Akcesoria dla szuflad do pakowania próżniowego

Duże torebki próżniowe 
VB 2435

Do przechowywania i gotowania sous-vide płynnych 
i stałych produktów spożywczych
• Można podgrzewać przez 2 godziny w temperatu-

rze 90°C
• Do przechowywania w zamrażarce i chłodziarce
• Ochrona przed przemrożeniem
• Odporność na rozerwanie
• Zawartość: 50 torebek, 240 x 350 mm

Nr mat. 10380630

Małe torebki próżniowe 
VB 1828

Do przechowywania i gotowania sous-vide płynnych 
i stałych produktów spożywczych
• Można podgrzewać przez 2 godziny w temperatu-

rze 90 °C
• Do przechowywania w zamrażarce i chłodziarce
• Ochrona przed przemrożeniem
• Odporność na rozerwanie
• Zawartość: 50 torebek, 180 x 280 mm

Nr mat. 10380620 
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Zestaw dekoracyjny 
DS 7000 PureLine

Zestaw dekoracyjny 
DS 7000 VITRO

Listwa dekoracyjna  
HKL 60 

Listwa wyrównująca 
HAL 90 

Uchwyt do doposażenia piekarników, urządzeń do 
gotowania na parze i kuchni mikrofalowych Generacji 
7000 z linii PureLine
• Do montażu na urządzeniach lub frontach 

meblowych
• Wymiany uchwytu przy wszystkich urządzeniach 

z funkcją kuchni mikrofalowej może dokonywać 
wyłącznie technik serwisu

Nr mat. 11345890 stal szlachetna/CleanSteel

Uchwyt do doposażenia piekarników, urządzeń do 
gotowania na parze i kuchni mikrofalowych Generacji 
7000 z linii VitroLine
• Do montażu na urządzeniach lub frontach 

meblowych
• Wymiany uchwytu przy wszystkich urządzeniach 

z funkcją kuchni mikrofalowej może dokonywać 
wyłącznie technik serwisu

Nr mat. 11345930 ObsidianBlack
Nr mat. 11345940 GraphitGrey
Nr mat. 11345950 BrilliantWhite

Do maskowania krawędzi mebli przy zestawieniu 
różnych urządzeń
• Harmonijna zabudowa dzięki listwie dekoracyjnej
• Zastosowanie: pionowa kombinacja urządzeń o 

wysokości 45 cm i 60 cm

Nr mat. 7114780 stal szlachetna/CleanSteel
Nr mat. 5165170 głęboka czerń
Nr mat. 10410570 GraphitGrey

Do piekarników Generacji 7000 o szerokości 90 cm
• Optymalna harmonia kolorystyczna z piekarnikiem
• Niezbędne do zabudowy w szafce podblatowej

Nr mat. 11344390 ObsidianBlack

Dodatkowe akcesoria do urządzeń do zabudowy
Uchwyty i akcesoria montażowe
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Akcesoria do płyt grzejnych
Idealne naczynia do gotowania na płytach Miele

Do korzystania z płyty indukcyjnej wymagane są naczynia do gotowania przeznaczone do 
indukcji. W zależności od naczyń i stanu napełnienia garnków, przy gotowaniu na płytach 
indukcyjnych może dochodzić do wydawania dźwięków, którego przyczyną są drgania 
elektromagnetyczne. W ramach współpracy z naszym partnerem iittala oferujemy naczynia 
„All Steel“ idealnie dopasowane do naszych płyt indukcyjnych. Garnki i patelnie „All Steel“ 
zapewniają optymalne rozłożenie ciepła poprzez wysokiej jakości dno wielowarstwowe 
i optymalny kontakt z płytą grzejną, ponieważ dna są ekstremalnie płaskie. Naczynia 
można stosować również na płytach elektrycznych czy gazowych. Specjalnie dla Miele 
iittala zastosowało w swoich naczyniach do gotowania „All Steel“ matowe szczotkowanie.
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Garnek do gotowania iittala  
KMKT 1825-1

Płyta grillowa GourmetPatelnia wok iittala  
KMWP 2820-1

Zawartość: powlekana patelnia 28 cm, rondel 
z rączką 16 cm (1,5 l), garnek 18 cm (2,5 l) 
oraz garnek 20 cm (4,0 l)

Nr mat. 10454180

4-elementowy zestaw naczyń 
do gotowania iittala KMTS 5704-1

Patelnia iittala 
KMBP 2800-1

Rondel z rączką iittala  
KMSK 1615-1

Garnek do gotowania iittala  
KMKT 2040-1

Garnek do gotowania iittala  
KMKT 2460-1

Średnica dna 22 cm, góra 28 cm
• Z potrójną powłoką nieprzywierającą
• Wysokiej jakości wielowarstwowe dno
• Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10461240

Średnica dna 15 cm, góra 16 cm, pojemność 1,5 l
• Z praktycznym wskaźnikiem napełnienia wewnątrz
• Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735810

Średnica dna 15,5 cm, góra 18 cm, pojemność 2,5 l
• Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735800

Umożliwia wyjątkowe grillowanie na indukcyjnych 
płytach grzejnych Miele
• Optymalnie dopasowane do obszaru grzej-

nego PowerFlex oraz płyty bezpolowej Miele
• Oryginalny aromat grillowania dzięki powierzchni w 

kształcie fali  
• Cztery silikonowe nóżki zapewniają stabilność na 

płycie grzejnej 
• Wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca  
• Nieodpowiednie do elektrycznych i ceramicznych 

płyt grzejnych 

Nr mat. 10009310

Średnica dna 18 cm, góra 28 cm
• Z potrójną powłoką nieprzywierającą
• Wysokiej jakości wielowarstwowe dno

Nr mat. 11097200

Średnica dna 18,5 cm, góra 20 cm, pojemność 4,0 l
• Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735790

Średnica dna 22,2 cm, góra 24 cm, pojemność 6,0 l

Nr mat. 10735780

Naczynia do gotowania z serii „All Steel“ iittala
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Akcesoria do TwoInOne i SmartLine

Akcesoria do TwoInOne i SmartLine są 
specjalnie dostosowane do tych urządzeń 
pod kątem wymiarów i funkcji oraz umożli-
wiają optymalne zamontowanie i wszech-
stronne zastosowanie urządzeń, gwarantu-
jąc przy tym perfekcyjne rezultaty.

Zestaw do przebudowy dla obiegu 
zamkniętego DUU 1000-2 

Do przebudowy wyciągów nablatowych CSDA 10x0, 
CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1, z otwartego na 
zamknięty obieg powietrza
• Montaż wysokich cokołów od 100 mm
• Przyłącze wydmuchowe dla systemu kanałów 

płaskich w lewo, w prawo lub do tyłu
• Posiada filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R
• Drugi króciec wylotowy z zestawie
• Możliwość łączenia kilku DUU 1000-2 dla zapew-

nienia równomiernego wylotu powietrza, niskiego 
poziomu hałasu oraz długiego okresu użytkowania 
węgla aktywnego

Nr mat. 11207310
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Płyta grillowa  
CSGP 1300 

Płyta grillowa  
CSGP 1400

FlameGuard 
CSFG 7000

Do grillowania i smażenia mięsa, ryb, warzyw itd.
• Do użytkowania obustronnie – strona gładka, jak i 

żłobkowana
• Perfekcyjnie dopasowane do płyty CombiSet Miele 

CS 1312 BG
• Ze staliwa ze specjalną emalią
• W zestawie zdejmowany uchwyt dla prawo- 

i leworęcznych
• Do stosowania na grillu CS 1312 BBQ

Nr mat. 7094100

Do grillowania i smażenia mięsa, ryb, warzyw itd.
• Do użytkowania obustronnie – strona gładka, jak i 

żłobkowana
• Perfekcyjnie dopasowane do płyty CombiSet Miele 

CS 1322 BG
• Ze staliwa ze specjalną emalią
• W zestawie zdejmowany uchwyt dla prawo- 

i leworęcznych
• Do stosowania na grillu CS 1322 BBQ

Nr mat. 7094120

Do korzystania z kilku elementów SmartLine na gaz 
z umieszczonym po środku wyciągiem nablatowym 
CSDA 7000 FL
• Mocowanie magnetyczne z boku na wyciągu 

nablatowym
• Zapobiega wessaniu płomienia gazu przez wyciąg 

nablatowy

Nr mat. 10790580

Patelnia wok z powłoką 
CSWP 1400

Patelnia wok  
CSWP 1450

Optymalnie dostosowana do wgłębienia w woku 
indukcyjnym Miele
• Technologia Control-Induc zapobiega przegrzaniu 

powłoki
• Większa niż inne patelnie wok na rynku
• Bez podstawki CSAG
• Odpowiednie do wszystkich woków indukcyjnych 

i gazowych

Nr mat. 7132780

Optymalnie dostosowana do wgłębienia w woku 
indukcyjnym Miele
• Bez powłoki, do tradycyjnej pracy z wokiem
• Większa niż inne patelnie wok na rynku
• Bez podstawki CSAG
• Odpowiednie do wszystkich woków indukcyjnych 

i gazowych

Nr mat. 7189720

Listwa łączeniowa  
CSZL 500

Do połączenia kilku elementów CombiSet 
w jednym wycięciu
• Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok 

siebie
• W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania 

w wycięciu

Nr mat. 9156780

Listwa łączeniowa  
CSZL 1500

Listwa łączeniowa  
CSZL 7000

Do połączenia kilku elementów CombiSet 
w jednym wycięciu
• Elegancko – z listwą ze stali szlachetnej do 

zakrycia szczeliny
• Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok 

siebie
• W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania 

w wycięciu

Nr mat. 9102880

Do połączenia kilku elementów SmartLine w jednym 
wycięciu
• Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok 

siebie
• W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania 

CSDA 7000 FL w wycięciu

Nr mat. 10690630
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Kolano kanału płaskiego 
DFK-BH 90

Wyrównanie długości kanał płaski 
DFK-L

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Kolano poziome 90°

Nr mat. 10811390

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju 
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Element wyrównujący do prostych elementów 

kanału płaskiego (nasuwany) 150 mm

Nr mat. 11051270

Kanał płaski 
DFK-R 1000

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Element prosty, długość 1 m
  
Nr mat. 10811340

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Łącznik do prostych elementów kanału płaskiego

Nr mat. 10811360

Złączka kanału płaskiego 
DFK-V

Kolano kanału płaskiego 
DFK-BV 90

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Kolano pionowe 90°, 170 mm głębokości 

i wysokości
  
Nr mat. 10811410

Akcesoria do TwoInOne i SmartLine
System kanałów płaskich do wyciągu nablatowego

Różnorodność i elastyczność 
Wyciągi nablatowe Miele zapewniają całko-
witą elastyczność: wewnętrzny wentylator 
sprawdza się przy wydajnym obiegu otwar-
tym równie dobrze jak w obiegu zamknię-
tym np. w domach pasywnych. Aby zapew-
nić, że odessane opary nie pozostaną w 
szafce zalecamy poprowadzenie powietrza 
odlotowego lub obiegowego systemem 
kanałów. Aby montaż i podłączenie urzą-
dzeń były tak proste, jak to tylko możliwe, 
oferujemy wiele różnych elementów kana-
łów. Każdy z nich zapewnia optymalną 
wydajność wyciągu nablatowego. Części są 
ze sobą kompatybilne. Do szczelnego 
łączenia elementów ze sobą dostępna jest 
odpowiednia taśma uszczelniająca.
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Adapter kanału płaskiego 
DFK-A 90 

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Adapter prostokątny – okrągły 90°

Nr mat. 10811440

Adapter kanału płaskiego 
DFK-A

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Adapter prostokątny – okrągły

Nr mat. 10811430

Kolano kanału płaskiego 
DFK-BH 45 

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Kolano poziome 45°

Nr mat. 10811450

Kolano kanału płaskiego 
DFK-BVK 90

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Kolano pionowe 90°, 150 mm głębokości 

i wysokości

Nr mat. 10811470

Kolano kanału płaskiego 
DFK-BH 15 

Dla wydajnego prowadzenia powietrza
• Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym 

i zamkniętym
• Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla 

optymalnych właściwości przepływu
• Przestrzegać przepisów budowlanych specyficz-

nych dla kraju
• Z białego plastiku, trudno zapalne
• Kolano poziome 15°

Nr mat. 10811460

Taśma uszczelniająca 
DFK-DB

Do systemu płaskich kanałów DFK Miele
• Do uszczelniania przejść pomiędzy częściami 

płaskich kanałów
• Kolor: biały
• Długość: 10 m

Nr mat. 10820390
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Akcesoria do wyciągów kuchennych
Brak zapachów w kuchni

Wyciągi kuchenne w obiegu zamkniętym
Tego rodzaju wyciągi odprowadzają opary 
kuchenne poprzez filtr tłuszczu i filtr zapa-
chów. Oczyszczone powietrze jest odda-
wane z powrotem do pomieszczenia.

Jednorazowe filtry zapachów w wyciągach 
z obiegiem zamkniętym muszą być regular-
nie wymieniane. Świecąca się lampka 
kontrolna filtra na wyciągu wskazuje na 
konieczność wymiany. 

Niektóre filtry zapachów występuje także 
w wersji nadającej się do regeneracji „Filtr 
zapachu Longlife AirClean“. Można je w 
łatwy sposób regenerować w piekarniku co 
pół roku (patrz: instrukcja obsługi filtrów). 
Okres trwałości tych filtrów wynosi 3 lata. 
W porównaniu z filtrami emaliowanymi są 
one dużo bardziej ekonomiczne w utrzyma-
niu (przy przestrzeganiu wyznaczonych 
okresów zmiany).

Wyciągi kuchenne w obiegu otwartym
W trybie obiegu otwartego zasysane powie-
trze jest wyprowadzane na zewnątrz, 
dlatego nie jest wymagany filtr zapachów. 

Natomiast filtry tłuszczu do wyciągów 
muszą być regularnie czyszczone w zmy-
warce do naczyń, zarówno w obiegu 
zamkniętym, jak i otwartym.
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Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 25-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 29

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 16-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 60x6 W, 
DA 64x8 W, DA 679x W i DA 699x W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 31,2 x 34 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr 
Nr mat. 9972550

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 9090 W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 31,7 x 18,2 x 4,5 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11292130 

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 709x W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 12-1
• Także jako zapas (2 szt.) dla filtra DKF 12-1 
Nr mat. 7932320

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 9-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 11-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 249-4
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 25,3 x 24,8 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 5580291 

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 59xx W i 
DA 7198 W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 7353170 

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 15-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 
20x0/21x0/22x0/2450/ 
25xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 11-1 
Nr mat. 6938631

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 12-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 13-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 18-1 

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 21-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 19-1

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 20-1 

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 17-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 3xxx, 
poza DA 35xx i DA 36xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 11,5 x 47,7 x 3 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 6485741 

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 1200/1260
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr i 1 folia klejąca*
Nr mat. 9162160 

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 670x
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 4 filtry – 4 x DKF 18-1 bez folii klejącej 
• Także jako zapas dla DKF 18-1
Nr mat. 9720600

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym 
23x0/266x/269x/35xx/36xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 15 x 24,2 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry
Nr mat. 9231860

 Do zestawu do przebudowy dla obiegu zamkniętego 
DUU 2900
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 18-1 bez folii klejącej
• Także jako zapas dla DKF 18-1 
Nr mat. 9438930

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 700x D
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 4 filtry – 4 x DKF 12-1
• Także jako zapas (4 szt.) dla filtra DKF 12-1 
Nr mat. 7932330

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym, poza DA 
18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/69
9x/70xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 6228731

* Ze względu na folię klejącą należy dokonać jednorazowego zakupu, następnie można kupować opakowanie ekonomicznie DKF 20-1 lub DKF 21-1.

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
DKF 22-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 6890
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 23,5 x 29,5 x 1 cm
• Zawartość: 2 filtry 
Nr mat. 9812030 
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•  Z węglem aktywnym – w celu eliminacji 
nieprzyjemnych zapachów

•  Łatwa regeneracja w piekarniku co pół 
roku

• Żywotność 3 lata 
•  Przy zachowaniu okresów wymiany 

korzystniejsze niż filtry jednorazowe

Filtr reaktywny AirClean DKF 26-R

Filtr reaktywny AirClean DKF 27-R 

Filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R

Do wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7006 D i 
DA 7096 W
• Zawartość: 2 filtry 
Nr mat. 10271480

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7078 D
• Zawartość: 6 filtrów 
Nr mat. 11160970

Do modułu wydmuchowego 
DUU 1000/1000-1/1000-2
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10427040 

Filtr reaktywny AirClean DKF 12-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym, poza DA 
18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/69
9x/70xx
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10271450

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 59xx W 
i DA 7198 W
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10787630

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 670x D
• Zawartość: 4 filtry
Nr mat. 10271460

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 60x6 W, 
DA 64x8 W, DA 679x W i DA 699x W
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10271470 

Filtr reaktywny AirClean DKF 21-R

Filtr reaktywny AirClean DKF 11-R

Filtr reaktywny AirClean DKF 25-R

Akcesoria do wyciągów kuchennych
Filtr zapachów AirClean z możliwością regeneracji 

Filtr reaktywny AirClean DKF 28-R Filtr reaktywny AirClean DKF 29-R

Filtr usuwający nadmiar wilgoci 
DAEF 28

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7378 D
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11347530

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 9090 W
• Zawartość: 1 filtr
• Nr mat. 11295570 

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7378 D
• Z węglem aktywnym – adsorbuje wilgoć podczas 

gotowania
• Brak możliwości reaktywacji
• Żywotność 3 lata
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11348050
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Wentylator do montażu na dachu  
DDG 102

Zewnętrzny wentylator do dachów z cegłą 
(pochylenie dachu od 22°)
• Umieszczenie wentylatora na zewnątrz
• Wentylator promieniowy, jednostronnie zasysający
• Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
• Przyłącze wentylatora do wyciągu za pomocą 

łącznika
• Moc wentylatora: swobodny wydmuch 

280-900 m3/h 

Nr mat. 5909230

Wentylator do montażu na ścianie 
zewnętrznej AWG 102

Zewnętrzny wentylator do montażu na ścianie 
zewnętrznej
• Umieszczenie wentylatora na zewnątrz
• Wentylator promieniowy, jednostronnie zasysający
• Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
• Przewód sterujący, długość 75 cm, z łącznikiem dla 

przyłącza wentylatora do wyciągu
• Moc wentylatora: swobodny wydmuch 

280-900 m3/h
  
Nr mat. 5680680

Zewnętrzny wentylator dowolnie ustawiany wewnątrz
• Umieszczenie wentylatora w innym pomieszczeniu
• Wentylator zasysający dwustronnie
• Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
• Przyłącze wentylatora do wyciągu za pomocą 

łącznika
• Moc wentylatora: swobodny wydmuch 

280–900 m3/h 

Nr mat. 6029260 

Wentylator zewnętrzny  
ABLG 202

Kratka wentylacyjna DMK 150-1

Do stosowania przy obiegu otwartym
• Kratka wentylacyjna, średnica 

100/110/125/150 mm, do odprowadzania powietrza 
z wyciągu

• Termoizolacyjność – bez napływu zimnego 
powietrza dzięki zastosowaniu klapy zwrotnej

• Energooszczędne – test Blower Door, zalecane dla 
domów energooszczędnych

  
Nr mat. 11258630 

Akcesoria do wyciągów kuchennych
Akcesoria funkcyjne

Przekrój przewodów odprowadzających ma 
istotny wpływ na wydajność i powstawanie 
hałasu wyciągów. 

Jeżeli przekrój przewodu odprowadzają-
cego powietrze zostanie zredukowany do 
optymalnego przekroju króćca wydmucho-
wego, powoduje to ograniczenie mocy 
i zwiększenie hałasów podczas pracy.

Wskazówka montażowa:
Przy wyborze miejsca montażowego należy 
zwrócić uwagę, aby odstęp między 
zewnętrznym wentylatorem a wyciągiem 
wynosił minimum 5–7 metrów.

Wskazówka dotycząca pracy 
wyciągu kuchennego

Zestaw do przebudowy na obieg 
zamknięty DEXT 6890

Do indywidualnego umieszczenia dostarczonego 
wentylatora DA 6890 Levantar
• Dodatkowe miejsce w szafce dolnej – elastyczne 

możliwości instalacji wentylatora
• Maksymalna swoboda planowania – umieszczenie 

wentylatora w odległości do 7 m 

Nr mat. 9937020

Pilot zdalnego sterowania dla wyciągów 
DARC 6

Do komfortowego sterowania wyciągami kuchen-
nymi z funkcją Con@ctivity 2.0
• Do włączania i wyłączania wentylatora
• Do regulacji poziomu mocy
• Do niezależnego włączania i wyłączania oświetlenia 

płyty kuchennej
• Podczas użytkowania brak funkcji WLAN
• Zasięg 10 m – z bateriami 

Nr mat. 9812060
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Akcesoria do wyciągów kuchennych
Akcesoria funkcyjne

Zestaw do przebudowy na obieg 
zamknięty DUW 20

Do przebudowy wyciągu ściennego, z otwartego 
na zamknięty obieg powietrza
• Równomierny wypływ powietrza w trybie zamknię-

tego obiegu powietrza
• Zmniejszenie hałasów przepływu
• Zakres dostawy obejmuje rozgałęzienie obiegowe, 

średnica króćca 150 mm, aluminiowy elastyczny 
przewód o długości 15 cm z możliwością rozcią-
gnięcia do 60 cm 

Nr mat. 6264790 

Zestaw do przebudowy dla obiegu 
zamkniętego DUU 150

Do przebudowy wyciągów podszafkowych 
i elementów dmuchawy, z otwartego na zamknięty 
obieg powietrza
• Równomierny wypływ powietrza w trybie zamknię-

tego obiegu powietrza
• Zmniejszenie hałasów przepływu
• Zakres dostawy obejmuje kratkę wydmuchową 

z tworzywa sztucznego i dwie opaski zaciskowe 

Nr mat. 5696270

Zestaw do przebudowy na obieg 
zamknięty DUI 32 

Do przebudowy wyciągu wyspowego, z otwartego 
na zamknięty obieg powietrza
• Równomierny wypływ powietrza w trybie zamknię-

tego obiegu powietrza
• Zmniejszenie hałasów przepływu
• Zakres dostawy obejmuje rozgałęzienie obiegowe, 

średnica króćca 150 mm, aluminiowy elastyczny 
przewód o długości 15 cm z możliwością rozcią-
gnięcia do 60 cm

Nr mat. 9561760 

Zestaw do przebudowy dla obiegu 
zamkniętego DUU 151 

Do przebudowy wyciągów podszafkowych 
i elementów dmuchawy, z otwartego na zamknięty 
obieg powietrza
• Równomierny wypływ powietrza w trybie zamknię-

tego obiegu powietrza
• Zmniejszenie hałasów przepływu
• Zakres dostawy obejmuje kratki wydmuchowe 

ze stali szlachetnej i opaskę zaciskową

Nr mat. 7294230 

Zestaw do przebudowy dla obiegu 
zamkniętego DUU 2900

Do przebudowy wyciągu sufitowego i Downdraft, 
z obiegu otwartego na zamknięty
• Równomierny wypływ powietrza w trybie zamknię-

tego obiegu powietrza
• Zmniejszenie hałasów przepływu
• Zawiera filtr zapachów z węglem aktywnym 

DKF 20-1 

Nr mat. 9242390

Zestaw do przebudowy dla obiegu 
zamkniętego DUU 1000-2

Do przebudowy wyciągów nablatowych CSDA 10x0, 
CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1, z otwartego na 
zamknięty obieg powietrza
• Montaż wysokich cokołów od 100 mm
• Przyłącze wydmuchowe dla systemu kanałów 

płaskich w lewo, w prawo lub do tyłu
• Posiada filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R
• Drugi króciec wylotowy z zestawie
• Możliwość łączenia kilku DUU 1000-2 dla zapew-

nienia równomiernego wylotu powietrza, niskiego 
poziomu hałasu oraz długiego okresu użytkowania 
węgla aktywnego

Nr mat. 11207310

 Pokrywa do zestawu do przebudowy dla 
obiegu zamkniętego DUU 1000-x 
DUU-AD

 Do zakrywania szczelin w cokole
•  Listwa górna poszerzona o 6 mm 
• Ze stali szlachetnej, mocowanie magnetyczne

Nr mat. 10921880
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Panele zasysania szczelinowego 
DRP 2900 szkło

Panele zasysania szczelinowego 
DRP 2900 stal szlachetna

Panele zasysania szczelinowego
• Niezbędne akcesoria do DA 290x
• Panel szklany – szkło powlekane, nadaje się do 

mycia w zmywarce

Nr mat. 9184890

Panele zasysania szczelinowego
• Niezbędne akcesoria do DA 290x
• Panel ze stali szlachetnej – nadaje się do mycia 

w zmywarce

Nr mat. 9184900

Zestaw do przebudowy montaż sufitowy 
DUD 6700

Do umieszczania DA 6708 D bezpośrednio pod 
sufitem
• Perfekcyjna integracja z projektem kuchni
• Łatwy montaż i wygodne wyjmowanie filtrów
• Możliwość przygotowania w dowolnej wersji 

kolorystycznej RAL

Nr mat. 10609140  
 

Przewód sterujący

Niezbędne do połączenia zewnętrznego 
wentylatora z wyciągiem

STL-DA 5 (5 m)
Nr mat. 6725020

STL-DA 9 (9 m)
Nr mat. 4837110 

STL-DA 12 (12 m)
Nr mat. 4837120
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Wyłapuje spływający kondensat z kanału wyloto-
wego i zapobiega przedostawaniu się do wyciągu
  
DKS 150 dla Ø 150 mm (DRM 150)
Nr mat. 3915292 

Przepust dachowy  
DDF 125/150

Do stosowania do nawiewu lub wywiewu
• Wszechstronnie – dla dachów o nachyleniu od 22° 

i wszystkich dachówek Ø 125/150 mm
• Trwale – obudowa ze stali szlachetnej z ramką 

maskującą
• Mądrze – wylot powietrza skierowany do dołu, 

z klapą zwrotną
• Króciec ssący o średnicy 150 mm

Nr mat. 4623200

Tłumik  
DASD 150

Do zmniejszenia hałasów powietrza i silnika
• Dodatkowy element do redukcji głośności wycią-

gów kuchennych
• Redukcja hałasów do 4,5 db(A) re 1 pW
• Długość: 250 mm
• Obustronny króciec przyłączeniowy dla średnicy 

150 mm

Nr mat. 8269360 

Przepust dachowy  
DDF 200

Do stosowania do nawiewu lub wywiewu
• Wszechstronnie – dla dachów o nachyleniu od 22° 

i wszystkich dachówek Ø 200 mm
• Trwale – obudowa ze stali szlachetnej z ramką 

maskującą
• Mądrze – wylot powietrza skierowany do dołu, 

z klapą zwrotną
• Króciec ssący o średnicy 200 mm

Nr mat. 6940060

Akcesoria do wyciągów kuchennych
Akcesoria montażowe

Separator kondensatu 
DKS

Aluminiowy wąż wylotowy 
DAS

Elastyczny wąż aluminiowy do trybu otwartego 
obiegu powietrza
• O dobrych właściwościach prowadzenia powietrza

DAS 100 dla Ø 100 mm, nr mat. 4623210

DAS 125 dla Ø 125 mm, nr mat. 4623220

DAS 150 dla Ø 150 mm, nr mat. 4623230

DAS 200 dla Ø 200 mm, nr mat. 9583550
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Akcesoria do wyciągów kuchennych
Akcesoria montażowe i dekoracyjne

Zestaw montażowy do panelu 
świetlnego DML 400 

Optyczne dopasowanie wyciągów podszafkowych 
do kuchni
• Do montażu oryginalnej listwy meblowej przed 

panelem DA 33xx i DA 34xx 

Nr mat. 9232000

Rama obniżająca 
DAR 3000

Rama opuszczana do pełnej integracji wyciągów 
podszafkowych w szafce wiszącej
• Przeznaczone tylko do DA 336x i DA34xx
• Montaż DA 3496 w szafce (szer.: 60 cm) 

z DAR 3000 nie jest możliwy

Nr mat. 9188880 

Komin 
DADC 7000 

Komin 
DADC 9000

DES 6000 – lampki LED, zestaw 
do montażu na suficie

W celu dostosowania oświetlenia sufitowego 
do oświetlenia wyciągu kuchennego
• Zestaw składa się z 4 radiatorów LED 3 W 

(z transformatorem)
• Ze sprężynami montażowymi do łatwego montażu 

na suficie
• W lampach zamontowano niewymienne żarówki 

LED o klasie efektywności energetycznej A do A++

Nr mat. 9953120

Komin 
DADC 6000

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry
• Zmienna wysokość komina 365–660 mm
• Szerokość komina 340 mm
• Głębokość komina 270 mm
• W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie 

Stal szlachetna dla DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 
W i DA 699x W
Nr mat. 9947450  
 
BrilliantWhite dla DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 
W i DA 699x W
Nr mat. 10331460 

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry
• Zmienna wysokość komina 450–810 mm
• Szerokość komina 340 mm
• Głębokość komina 285 mm
• W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie

GraphitGrey dla DA 7198 W grgr
Nr mat. 10768490  
 
ObsidianBlack dla DA 7198 W obsw
Nr mat. 10768440 

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry
• Zmienna wysokość komina 380–740 mm
• Szerokość komina 290 mm
• Głębokość komina 170 mm
• W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie
Stal szlachetna dla DA 9090 W 
Nr mat. 11279060
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Filtr Active AirClean
Żywność powinna być przechowywana nie 
tylko w chłodzie, lecz również w otoczeniu 
neutralnym pod względem zapachów. 
W taki sposób powinny być przechowy-
wane także wina. Dlatego urządzenia 
chłodnicze Miele wyposażone zostały 
w filtry Active AirClean. Dzięki innowacyjnej 
kombinacji węgla aktywnego i naturalnego 
chitosanu filtry wchłaniają niepożądane 
zapachy i zapobiegają ich przenoszeniu. 
Dodatkowo filtr można łatwo i szybko 
zamontować.
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Akcesoria do urządzeń chłodniczych

Dla optymalnego, neutralnego pod względem 
zapachu przechowywania produktów spożywczych
• Węgiel aktywny z chitosanem neutralizuje nieprzy-

jemne zapachy
• Łatwe nakładanie na tylną krawędź szklanej półki
• Co ok. 6 miesięcy wymienić 2 filtry (KKF-RF, 

nr mat. 7236280)
• Zawartość: obudowa z tworzywa sztucznego 

z 2 filtrami
• Możliwość doposażenia dla wszystkich chłodziarek 

i zamrażarek. W zależności od potrzeby, tzn. ilości 
produktów spożywczych o intensywnym zapachu, 
warto zastosować większą ilość zestawów filtrów

Nr mat. 7236290

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na 
wino
• Do wolnostojących chłodziarek na wino KWT 683x 

SG(S)

Nr mat. 9447050

Dla optymalnego, neutralnego pod względem 
zapachu przechowywania produktów spożywczych
• Do wymiany filtra w obudowie z tworzywa KKF-FF 

(nr mat. 7236290)
• Zalecana wymiana: ok. co 6 miesięcy
• Zawartość: 2 filtry
• Do wymiany filtrów w obudowie z tworzywa 

KKF-FF przy urządzeniach wyposażonych fabrycz-
nie lub doposażonych później. Możliwość doposa-
żenia we wszystkich chłodziarkach i zamrażarkach 
poza MasterCool 

Nr mat. 7236280

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na 
wino
• Do chłodziarek na wino do podbudowy KWT 63xx
• Do chłodziarki na wino do zabudowy KWT 7112 iG

Nr mat. 9945070

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na 
wino
• Do chłodziarki na wino KWNS 28462 E

Nr mat. 10806820

Zestaw do filtra Active AirClean KKF-FF Filtr zapachów Active AirCleanFiltr zapachów Active AirClean  
KKF-RF

Filtr zapachów Active AirClean 
KKF-KWT

Filtr zapachów Active AirClean 
KKF-KWNS 

Do pisania i malowania na chłodziarkach Blackboard 
edition K 20.000
• Dla dzieci powyżej 3 lat: zabawka dla dzieci 
• Szerokość śladu 2–6 mm 
• Spieralne z większości tekstyliów (60°C) 
• Łatwe usuwanie z frontów Blackboard: płynem 

czyszczącym Miele do szkła ceramicznego/stali 
szlachetnej i ściereczką z mikrofazy

Nr mat. 10547710

Pisaki edding FUNTASTICS WINDOW 
FUN e-16, zestaw 5 szt. KFK 16
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Akcesoria do urządzeń chłodniczych

Półka na butelki 
KFR 30060 PF/KFR 30060

Półka na butelki  
KFR 10061

Półka na butelki  
KFR 10067 

Więcej miejsca na przechowywanie
• Do chłodziarek K 30.000
• Nawet do 5 butelek
• Do poziomego przechowywania np. wina
• Możliwość zastosowania na różnych poziomach 

wsuwania
• Z chromowanego metalu

KFR 30060 PF dla urządzeń z PerfectFresh
Nr mat. 9552700
KFR 30060 dla urządzeń bez PerfectFresh
Nr mat. 9552690

Półka na butelki 
KFR 20060 PF/KFR 20060

Więcej miejsca na przechowywanie
• Do urządzeń K 20.000 z wnętrzem XL
• Nawet do 5 butelek
• Do poziomego przechowywania np. wina
• Możliwość zastosowania na różnych poziomach 

wsuwania
• Z chromowanego metalu

KFR 20060 PF dla urządzeń z PerfectFresh
Nr mat. 10363580 
KFR 20060 dla urządzeń bez PerfectFresh
Nr mat. 10363600

Więcej miejsca na przechowywanie
• Do wszystkich wolnostojących chłodziarek 

i chłodziarko-zamrażarek KD 26022 i KD 28032
• Nawet do 5 butelek
• Do poziomego przechowywania np. wina
• Możliwość zastosowania na różnych poziomach 

wsuwania
• Z chromowanego metalu

Nr mat. 7316080

Więcej miejsca na przechowywanie
• Do wolnostojących chłodziarek K 28202 i K 28302
• Nawet do 5 butelek
• Do poziomego przechowywania np. wina
• Możliwość zastosowania na różnych poziomach 

wsuwania
• Z chromowanego metalu

Nr mat. 7316090

Zestaw Side-by-Side  
KSK 6300 

Dla wysokiej jakości kombinacji Side-by-Side 
chłodziarek na wino do podbudowy

Nr mat. 9799630

Oszczędność miejsca i energii
Dzięki wyposażeniu takiemu jak półki na 
butelki w chłodziarce jest do dyspozycji 
więcej miejsca na żywność. Za pomocą 
płyty izolacyjnej można oddzielić nieuży-
wane miejsce w zamrażarkach, znacznie 
redukując w ten sposób zużycie energii 
w pustych szufladach.

Półka na butelki KFR 9000

Więcej miejsca na przechowywanie
• Do chłodziarko-zamrażarek KFN 2x1xx
• Nawet do 5 butelek 
• Do poziomego przechowywania np. wina 
• Możliwość zastosowania na różnych poziomach 

wsuwania 
• Z chromowanego metalu

Nr mat. 6962260
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Dno pośrednie 
ENB  1060 

Zestaw doposażenia SoftClose 
KSC 30

Dla optymalnego wymiaru szczeliny pomiędzy 
urządzeniami Miele do zabudowy
• Z materiału malowanego proszkowo
• Obciążenie do 60 kg
• Zawiera szablony i śruby

Nr mat. 10810730

Do cichego, delikatnego zamykania drzwi urządzenia
• Do urządzeń chłodniczych do zabudowy K 30.000
• System cichego domykania do delikatnego 

zamykania drzwi 
• Koniec z brzęczącymi butelkami w drzwiach 

wewnętrznych
• Automatycznie zamyka drzwi urządzenia pod 

kątem poniżej 30°

Nr mat. 10744380

19-1287_Part02_Zubehoer_KF_GS_CVA_WT_PL.indd   41 06.12.19   14:02



42

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  2454 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek na wino 
MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarek na wino o szerokości 60 cm 

Nr mat. 10982960

Akcesoria do MasterCool
Filtry oraz akcesoria dekoracyjne i montażowe

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  1844 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania zamrażarek 
MasterCool w kuchni
• Dla zamrażarek o szerokości 45 cm z podajnikiem 

lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10982940

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP 1804 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania zamrażarek 
MasterCool w kuchni
• Dla zamrażarek o szerokości 45 cm bez podajnika 

lodu/wody w drzwiach 

Nr mat. 10982750

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3004 ed/cs

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3604 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek 
i zamrażarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarek i zamrażarek o szerokości 75 cm 

Nr mat. 10982780 

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek 
i zamrażarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarek i zamrażarek o szerokości 90 cm

Nr mat. 10982790

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3014 ed/cs

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3024 ed/cs

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3614 ed/cs

Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3624 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamra-
żarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości górnych 

drzwi 75 cm 

Nr mat. 10982810

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamra-
żarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości dolnych 

drzwi 75 cm 

Nr mat. 10982820

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamra-
żarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości górnych 

drzwi 90 cm 

Nr mat. 10982840

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamra-
żarek MasterCool w kuchni
• Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości dolnych 

drzwi 90 cm  

Nr mat. 10982850
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Fronty ze stali szlachetnej 
Płyta frontowa KFP  3634 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania MasterCool 
FrenchDoor w kuchni

Dla górnych prawych drzwi KF 2981 Vi
KFP  3634 ed/cs R, nr mat. 10982930

Dla górnych lewych drzwi KF 2981 Vi
KFP  3634 ed/cs L, nr mat. 11153850

Kieszeń zawiasu 
KHK  2000 rh

Dla przylgi drzwiowej z lewej na prawą w przypadku 
wszystkich urządzeń MasterCool, z wyjątkiem:
• Chłodziarko-zamrażarki
• Zamrażarki z podajnikiem lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10985010

Zestaw Side-by-Side 
KSK 2001

Dla wysokiej jakości zabudowy Side-by-Side modeli 
MasterCool

Nr mat. 10984120

Kieszeń zawiasu 
KHK  2000 rh

Dla przylgi drzwiowej z prawej na lewą w przypadku 
wszystkich urządzeń MasterCool, z wyjątkiem:
• Chłodziarko-zamrażarki
• Zamrażarki z podajnikiem lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10985010

Filtr sitowy 
KB 1000

Filtr wody z węglem aktywnym 
KWF 1000

Dla czystych kostek lodu
• Odfiltrowuje stałe zanieczyszczenia z wody 

wodociągowej
• Dla wszystkich urządzeń MasterCool z IceMaker

Nr mat. 7134240

Dla czystych i neutralnych smakowo kostek lodu
• Odfiltrowuje cząstki stałe oraz substancje 

smakowe i zapachowe
• Dla wszystkich urządzeń MasterCool z IceMaker

Nr mat. 7134220

Dla idealnej świeżości
Czy to w longdrinkach, koktajlach czy 
lemoniadach – kostki lodu powinny odświe-
żać napoje nie zmieniając ich smaku. Aby 
zagwarantować przygotowanie zawsze 
czystych i neutralnych w smaku kostek lodu 
za pomocą MasterCool, firma Miele oferuje 
odpowiednie filtry dla urządzeń ze stałym 
przyłączem wodnym.
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Kosz na sztućce do kosza dolnego 
GBU  5000

Akcesoria do zmywarek do naczyń
 

Dodatkowe miejsce na sztućce w koszu dolnym
• Dla optymalnego umieszczenia m.in. blokujących 

elementów
• Dla zastosowania w zmywarkach Generacji 4000, 

5000, 6000, 6000 EcoFlex i 7000

Nr mat. 7823150

Płozy do zmywarki  
GK 60-1 

Przedłużenie dopływu i odpływu wody 
WZAVS 1,5 m

Zestaw do przebudowy zmywarki  
UBS-1

Zestaw montażowy dla zmywarki  
MSHE 601-1

Zestaw montażowy dla zmywarki  
MSHE 602-1

Zestaw montażowy dla zmywarki 
MSGF

Dla perfekcyjnej ochrony podłogi przy zabudowie 
urządzenia
• Wyjątkowo łagodne traktowanie powierzchni 

podłóg np. z PCV
• Ułatwiona zabudowa dzięki zredukowaniu nierów-

ności podłogi
• Bez wgnieceń i zarysowań dna przy zabudowie 

urządzenia
• Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6394740

Dla perfekcyjnego dopasowania wysokości urządze-
nia w niszy
• Zestaw do przebudowy cokołu
• 4 nóżki dla urządzeń do przedłużenia o 60 mm
• Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6394761

Do optymalnej zabudowy w wysokiej szafce pod 
szafką
• Perfekcyjna ochrona przed wilgocią
• Zawartość: listwa ochronna, kątowniki, kołki i śruby
• Do zastosowania w zintegrowanej zmywarce Miele 

o szerokości 60 cm

Nr mat. 10365450

Do optymalnej zabudowy w wysokiej szafce nad 
urządzeniem
• Perfekcyjna ochrona przed wilgocią
• Zawartość: listwa ochronna, kątowniki, kołki i śruby
• Do zastosowania w zintegrowanej zmywarce Miele 

o szerokości 60 cm

Nr mat. 10365500

Do optymalnego montażu z dzielonymi frontami 
meblowymi
• Łatwy montaż frontów meblowych
• Do zastosowania we wszystkich zmywarkach 

Generacji 7000 o szerokości 60 cm 

Nr mat. 11037920

Dla najwyższej elastyczności przy zabudowie 
urządzenia
• Bezpieczne i elastyczne przedłużenie dopływu 

i odpływu wody
• Przedłużenie węża WPS w osnowie metalowej, 

1,5 m długości
• Zawartość: wąż przedłużający, wąż odpływowy 

i 2 opaski zaciskowe
• Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6390850

Uchwyt na kieliszki do kosza dolnego 
GGU  5000

Do wysokich kieliszków na długich nóżkach
• Dla pewnego ustawienia delikatnych kieliszków
• Perfekcyjny połysk 
• Dla zastosowania w zmywarkach Generacji 5000, 

6000 i 6000 EcoFlex

Nr mat. 7823180
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Akcesoria do zmywarek do naczyń
Fronty

Oznaczenie typu 
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Nr 

materiału

Fronty dla w pełni zintegrowanej zmywarki

GFVi 702/72 PureLine 600 x 715 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986760

GFVi 702/77 PureLine 600 x 765 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986770

GFVi 703/72 ContourLine 600 x 715 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986780

GFVi 703/77 ContourLine 600 x 765 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986790

GFVi 701/72 bez otworu 600 x 715 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986740

GFVi 701/77 bez otworu 600 x 765 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • 10986750

Fronty dla zintegrowanych zmywarek

GFV 60/57-7 600 x 570 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • • • 10986710

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • Stal szlachetna/CleanSteel • • 10986720
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Fronty dla zintegrowanych zmywarek

W kolorach stali szlachetnej CleanSteel
• Perfekcyjna harmonia frontu z panelem sterowania
• Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie 

odcisków palców

Front PureLine dla zmywarek 
w pełni zintegrowanych

Front ContourLine dla zmywarek 
w pełni zintegrowanych

Front bez otworu dla zmywarek 
w pełni zintegrowanych

Stal szlachetna CleanSteel z uchwytem PureLine
• Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
• Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie 

odcisków palców
• Zawiera uchwyt ze stali szlachetnej PureLine 

i materiały mocujące

Stal szlachetna CleanSteel z uchwytem ContourLine
• Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
• Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie 

odcisków palców
• Zawiera uchwyt ze stali szlachetnej ContourLine 

i materiały mocujące

Ze stali szlachetnej CleanSteel bez uchwytu i otworu
• Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
• Możliwość dopasowania do wzornictwa uchwytów 

kuchennych
• Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie 

odcisków palców
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Akcesoria do ekspresów
Perfekcyjne połączenie

Dla kremowej pianki z mleka
Do przygotowania perfekcyjnej kawy z jedwabistą pianką potrzebny 
jest nie tylko doskonały ekspres do kawy, ale także odpowiednie 
akcesoria. Dzięki Cappuccinatore mleko jest spieniane w ciągu kilku 
sekund, a element można łatwo czyścić w zmywarce. W specjalnych 
pojemnikach Miele mleko dłużej pozostaje chłodne i świeże, zaś im 
zimniejsze jest mleko, tym dłużej może być ono spieniane przez 
gorącą parę. Z pomocą funkcji dzbanka kawy w niektórych ekspre-
sach można zaparzyć nawet 8 filiżanek kawy jedna po drugiej za 
pomocą jednego przycisku, a wysokiej jakości dzbanek termiczny 
idealnie pasuje pod centralny wylot urządzenia.

Doskonały aromat nie jest kwestią przypadku
Rozkoszuj się każdym łykiem z idealnym duetem: ekspres Miele 
i kawa Miele Black Edition zapewnią wyjątkową przyjemność picia 
kawy. Miele oferuje cztery własne rodzaje kaw Black Edition. Ziarna 
są ręcznie zbierane i delikatnie palone, wszystkie kawy są perfekcyj-
nie dobrane do ekspresów i ulubionych napojów kawowych, a także 
posiadają znak Fairtrade oraz certyfikat BIO. 
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Akcesoria do ekspresów do kawy 

Cappuccinatore  
CVC  

Dzbanek termiczny 1,0 l  
CJ 1

Pojemnik na mleko ze szkła 
MB-CVA 7000 

Kabel łączący CVVK

Pojemnik na mleko ze stali szlachetnej 
0,5 l MB-CM

Pojemnik na mleko ze szkła 
MB-CVA 6000

Dla jedwabiście kremowej pianki z mleka
• Dla ekspresów Miele CVA 3650, 3660 oraz 6431
• Możliwość rozłożenia na części, nadaje się do 

mycia w zmywarce

Nr mat. 7029740

Dla wszystkich ekspresów do zabudowy lub 
wolnostojących 
• Polerowana stal szlachetna wysokiej jakości
• Próżniowy izolator ze stali szlachetnej o podwój-

nych ściankach
• Bezpośrednie parzenie bez przelewania z ekspresu 

do dzbanka
• Łatwe czyszczenie dzięki całkowicie zdejmowalnej 

pokrywce
• Komfortowa przesuwna pokrywka aromatyczna

Nr mat. 10694310

Latte Macchiato i Cappuccino kiedy tylko chcesz
• Ten pojemnik jest dostarczany razem z ekspresem 

CVA 7000 
• Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym 

korzystaniu z urządzenia 
• Pojemność 0,7 l 
• Zawartość: 1 sztuka

Nr mat. 11234120

Dla ekspresów do kawy CVA 6000
• Kabel połączeniowy pomiędzy CVA 6000 i szufladą 

do podgrzewania naczyń
• Szuflada do podgrzewania naczyń może zostać 

włączona wcześniej
• Optymalna temperatura filiżanki dla idealnego 

smaku kawy

Nr mat. 6717580

Dla jedwabiście kremowej pianki z mleka
• Dla wszystkich wolnostojących ekspresów do kawy
• Utrzymuje mleko w niskiej temperaturze
• Pojemność 0,5 l

Nr mat. 10859920

Latte Macchiato i Cappuccino kiedy tylko chcesz
• Ten pojemnik jest dostarczany razem z ekspresem 

CVA 6000
• Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym 

korzystaniu z urządzenia
• Pojemność 0,7 l
• Zawartość: 1 sztuka

Nr mat. 9552740
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Akcesoria do ekspresów do kawy

Miele Black Edition One for all

Perfekcyjna do przyrządzenia espresso, kremowej 
kawy i specjałów kawowych z mlekiem 
• 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie 

palona
• Pełen smak z delikatną owocową nutą 
• Certyfikat Fairtrade i Bio
• Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele 
• 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech 

Nr mat. 11030080

Miele Black Edition Café Crema Miele Black Edition Espresso

Perfekcyjna do przyrządzenia kremowej kawy  
• 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie 

palona
• Lekki, wyważony aromat z kwiatową owocowością 
• Certyfikat Fairtrade i Bio
• Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele 
• 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech 

Nr mat. 11029350

Perfekcyjna do przyrządzenia espresso 
• Robusta i Arabica – selekcjonowana ręcznie 

i delikatnie palona
• Intensywny smak z aromatyczną, czekoladową 

nutą 
• Certyfikat Fairtrade i Bio
• Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele 
• 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech 

Nr mat. 11029600

Miele Black Edition Decaf

Perfekcyjna do przyrządzenia kawy bezkofeinowej 
• 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie 

palona
• Usuwanie kofeiny w delikatnym procesie 

biologicznym 
• Certyfikat Fairtrade i Bio
• Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele 
• 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech 

Nr mat. 11029840

19-1287_Part02_Zubehoer_KF_GS_CVA_WT_PL.indd   50 06.12.19   14:02



51

19-1287_Part02_Zubehoer_KF_GS_CVA_WT_PL.indd   51 06.12.19   14:03



52

Akcesoria do urządzeń pralniczych

Ustawienie pralki z suszarką w słupku
Większość pralek i suszarek Miele można połączyć w jedną 
kolumnę, aby zaoszczędzić miejsce. Przy takim rozwiązaniu pralka 
znajduje się zawsze na dole. Niektóre z nich są wyposażone 
w praktyczną szufladę, w której można przechowywać akcesoria 
lub ustawić kosz na bieliznę w celu wygodnego załadunku i rozła-
dunku suszarki.
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Cokół do podbudowy z szufladą
W celu ergonomicznego załadunku pralki i suszarki urządzenia 
można umieścić na cokole. Za sprawą cokołu o wysokości 30 lub 
35 cm można bez schylania się wkładać i wyjmować tekstylia. Aby 
urządzenie było zamontowane bezpiecznie, łączy się je z cokołem. 
Zintegrowana szuflada z funkcją otwierania push-pull oferuje dodat-
kowe miejsce np. na środki piorące czy kapsułki zapachowe. Dzięki 
macie antypoślizgowej akcesoria nie przesuwają się podczas otwie-
rania i zamykania. 
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Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 412

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Produkt uniwersalny do pralek o dowolnym 

pochyleniu panelu
• Do suszarek serii T 7000, T 8000 i T Classic
• Pasuje do wszystkich pralek Miele
• Wysokość: 1,5 cm  
• Kolor: biały lotos 

 
Nr mat. 6667550

Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 407

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Zintegrowany blat roboczy z funkcją push-pull
• Do suszarek serii T 8000 i T Classic
• Pasuje do pralek: W 3000, W 5000 i W Classic
• Tylko do pralek z panelem ukośnym
• Wysokość: 4 cm  
• Kolor: biały lotos 

Nr mat. 6694490

Akcesoria do urządzeń pralniczych

Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 502 

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Do suszarek White Edition T1
• Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza W 1000 

i WTZH)
• Tylko W 3000, W 5000 i W Classic z prostym 

panelem
• Wysokość: 2,5 cm  
• Kolor: biały lotos

Nr mat. 9256140

Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 501 

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Do suszarek Chrome Edition T1 i T1 Classic
• Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza W 1000 

i WTZH)
• Tylko W 3000, W 5000 i W Classic z prostym 

panelem
• Wysokość: 2,5 cm  
• Kolor: biały lotos

Nr mat. 9256130

Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 511 

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Dużo przestrzeni w szufladzie z funkcją push-pull
• Do suszarek Chrome Edition T1 i T1 Classic
• Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza WTZH)
• Wysokość: 12 cm  
• Kolor: biały lotos

Nr mat. 9351780

Zestaw łączący pralkę z suszarką 
WTV 512 

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie
• Dużo przestrzeni w szufladzie z funkcją push-pull
• Do suszarek White Edition T1
• Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza WTZH)
• Wysokość: 12 cm  
• Kolor: biały lotos

Nr mat. 9351790

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition T Classic 
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic 
WT1 (z wyjątkiem WTZH)

WTV  511
WTV  501

WTV  512
WTV  502

WTV  412

W1 WhiteEdition WTV  511
WTV  501

WTV  512
WTV  502

WTV  412

W Classic 
W 3000/5000  
prosty panel

WTV  511
WTV  501

WTV  512
WTV  502

WTV  406
WTV  412

W Classic 
W 3000/5000
Ukośny panel

WTV  511 WTV  512 WTV  407
WTV  412

P
ra

lk
i

Suszarki

Możliwości kombinacji kolumn pralek i suszarek
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Cokół do podbudowy z szufladą 
WTS  510

Ze zintegrowaną szufladą na akcesoria, np. środki 
piorące lub kapsułki zapachowe
• Wygodniejszy załadunek i rozładunek dzięki 

wyższej konstrukcji
• Brak ześlizgiwania się zawartości dzięki macie 

antypoślizgowej
• Do pralek: W1, W1 Classic i WT1 (z wyjątkiem 

WTZH)
• Do suszarek: T1 i T1 Classic
• Nie nadaje się do ustawiania w kolumnie
• Wysokość WTS: 35 cm 
• Kolor: biały lotos
Nr mat. 9322300

Cokół do podbudowy z szufladą 
WTS  410

Ze zintegrowaną szufladą na akcesoria, np. środki 
piorące lub kapsułki zapachowe
• Wygodniejszy załadunek i rozładunek dzięki 

wyższej konstrukcji 
• Pasuje do pralek: W 3000, W 5000 i W Classic
• Pasuje do suszarek: T8000 i T Classic
• Nie nadaje się do pralko-suszarek ani ustawiania 

w kolumnie
• Wysokość WTS: 30 cm
• Kolor: biały lotos
Nr mat. 7324270

Pojemnik uzupełniający 1 i 2

Filtr dla suszarki z pompą ciepła

Do dozowania płynnych środków piorących 
w pralkach TwinDos
• Przezroczysty pojemnik o pojemności 1,5 l
• Opracowane specjalnie dla pralek Miele
• Zastosowanie: w modelach W1 z TwinDos

Pojemnik uzupełniający 1 
Nr mat. 10223070

Pojemnik uzupełniający 2
Nr mat. 10223120

Zamiennik do filtra typu kombi przez wymiennikiem 
ciepła w przypadku suszarek z pompą cieplną serii 
T8000

Nr mat. 7686791

Filtr dla suszarki z pompą ciepła T1

Zamiennik do filtra typu kombi przez wymiennikiem 
ciepła w przypadku suszarek z pompą cieplną serii 
T1.

Nr mat. 9164760

Kosz do suszenia 
TRK 555 

Idealne do butów sportowych, małych tekstyliów 
wełnianych czy pluszaków
• Najlepsza ochrona delikatnych części 
• Opracowane specjalnie dla suszarek Miele
• Do stosowania we wszystkich suszarkach T1, T1 

Classic

Nr mat. 9614800

Kosz do suszenia 
TK 111

Idealne do butów sportowych, małych tekstyliów 
wełnianych czy pluszaków
• Najlepsza ochrona delikatnych tekstyliów
• Opracowane specjalnie dla suszarek Miele
• Do stosowania w: T Classic, T 7000, T 8000

Nr mat. 6407550
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Materiał do prasowania „Waves“

Steamer/SteamJet ST 30

Materiał do prasowania „Sunshine“ Materiał do prasowania „Moonshine“

Na walec prasowalnicy Miele
• Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie 

tkanej bawełny
• Możliwość prania w temperaturze do 60°C
• Kolor: szaro-brązowy z białymi falistymi liniami

Nr mat. 7459620

Na walec prasowalnicy Miele
• Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie 

tkanej bawełny
• Możliwość prania w temperaturze do 60°C
• Kolor: jednokolorowe jasnożółte

Nr mat. 7453800

Na walec prasowalnicy Miele
• Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie 

tkanej bawełny
• Możliwość prania w temperaturze do 60°C
• Kolor: jednokolorowe białe

Nr mat. 7459640

Do systemu prasowania parowego FashionMaster
• Łatwe wygładzanie wiszących tekstyliów, 

np. marynarek
• Delikatna nakładka szczotkowa pomaga wyrównać 

włókna

Nr mat. 10569390

Akcesoria do urządzeń prasujących
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Łączenie urządzeń w sieć dzięki Miele@home
Najciekawsze zalety produktów Miele@home*

SmartStart
Automatyczne uruchamianie urządzeń, gdy 
w gospodarstwie jest dostępna ekono-
miczna taryfa za energię elektryczną lub 
moc własnej instalacji fotowoltaicznej jest 
wystarczająca.

Smart Home
Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom 
partnerskim urządzenia Miele nadające się 
do łączenia w sieć można zintegrować 
z istniejącym systemem Smart Home. 

SuperVision
Dzięki SuperVision status urządzeń domo-
wych masz zawsze na widoku bez koniecz-
ności wyciągania smartfonu – na wyświetla-
czu urządzeń kuchennych.

WiFiConn@ct
Łączenie poszczególnych urządzeń Miele w 
sieć odbywa się przez bezpośrednie połą-
czenie z routerem wi-fi w domu.

Nie ma znaczenia, czy jesteś w domu, czy 
w drodze – teraz już zawsze masz dostęp 
do swoich urządzeń. Połączenie ich w sieć 
otwiera nowe możliwości, które nadadzą 
dynamicznej codzienności więcej komfortu, 
wyższą jakość życia i bezpieczeństwa. 
Priorytetem jest dla nas wygoda użytkow-
nika. Dzięki samodzielnie opracowanym 
funkcjom, mobilnemu sterowaniu i nowej 
technologii połączeń sieciowych oferujemy 
system, który otwiera nowe możliwości, 
pomagając przy tym w bardziej efektywnym 
i odpowiedzialnym kreowaniu dnia.
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Aplikacja Miele@mobile**
Najciekawsze zalety aplikacji Miele@mobile*

** w zależności od modelu
**  dostępne na urządzenie mobilne (minimalne wymagania: 

Android 4.4+ i iOS 9+)

Interaktywny asystent dobierze najbardziej 
odpowiednie programy prania i suszenia. 
Dzięki temu zawsze uzyskasz doskonałe 
rezultaty.

Aplikacja Miele@mobile zapewnia różno-
rodne funkcje w zakresie kontroli i sterowa-
nia urządzeń oraz osiągania optymalnych 
efektów podczas ich użytkowania.

Za pomocą ShopConn@ct w wygodny 
sposób można zamówić przez Internet 
produkty do urządzeń domowych, 
np. środki do prania.

Tutaj szybko znajdziesz odpowiedni przepis 
na każdą okazję. Dołączone filmy wideo 
„How to“ sprawiają, że przygotowanie 
potraw jest bardzo proste.

Masz pytania? W aplikacji Mobile@mobile 
możesz z łatwością skontaktować się 
z nami bezpośrednio przez telefon lub 
e-mail.

Za pomocą MobileControl można sterować 
np. wyborem programów pralki, suszarki 
i zmywarki, nawet gdy jesteś poza domem.

Aplikacja Miele@mobile

MobileControl

Asystenci

Przepisy

Serwis Miele

ShopConn@ct
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Miele@home
Akcesoria do urządzeń z WiFiConn@ct

Moduł komunikacyjny  
XKS 3130 W

Moduł komunikacyjny  
XKS 3100 W

Do wolnostojących urządzeń chłodniczych serii 
30.000 do przenoszenia danych urządzenia 
za pomocą technologii WLAN
• Umożliwia połączenie urządzeń w sieć 

Nr mat. 10810750

Do wolnostojących urządzeń chłodniczych serii 
20.000 do przenoszenia danych urządzenia 
za pomocą technologii WLAN
• Umożliwia połączenie urządzeń w sieć 

Nr mat. 10569090

Moduł komunikacyjny 
XKM  3100 W

Dla łatwego transferu parametrów urządzenia 
za pomocą technologii WLAN 
• Umożliwia połączenie urządzeń w sieć
• Ewentualnie potrzebny dodatkowy zestaw doposa-

żeniowy – w zależności od sprzętu
• Użycie SuperVision w przewidzianych dla tej funkcji 

urządzeniach

Nr mat. 10441480
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Akcesoria do robotów 
sprzątających
Dla wygodnego zbierania kurzu

Taśma magnetyczna
To praktyczna pomoc w indywidualnym dopasowywaniu pomiesz-
czeń. Taśma magnetyczna ogranicza obszary, których robot sprzą-
tający ma nie odkurzać.

Niezawodne sprzątanie
Najwyższa wydajność czyszczenia dzięki oryginalnym akcesoriom 
Miele. Regularna wymiana filtrów i szczotek zapewnia stałą siłę 
ssania robota sprzątającego oraz bezpieczne filtrowanie kurzu. 
Wymiana akcesoriów jest prosta, dzięki czemu urządzenie jest 
od razu gotowe do pracy.
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Akcesoria do robotów sprzątających RX1

Taśma magnetyczna 
RX-MB

Odgranicza obszary, które nie mają być odkurzane
• Do tymczasowego lub trwałego ograniczania 

np. pomieszczeń czy dywanów
• Zawartość: 4 x 1 m taśmy magnetycznej, taśma 

klejąca
• Odpowiednie do robotów sprzątających Scout RX1 

i RX2

Nr mat. 10802450

4 filtry AirClean 
RX1-AC

Dla pewnego zatrzymania kurzu i czystego powietrza 
w pomieszczeniu
• Filtracja cząsteczek kurzu z zassanego powietrza
• Zabezpieczenie silnika w celu zachowania wydaj-

ności czyszczenia
• Zawartość: 4 filtry
• Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9724050

Szczotki boczne RX1-SB

Do gruntownego czyszczenia krawędzi i kątów
• Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien 

syntetycznych
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 2 szczotki (lewa i prawa)
• Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9724010

Listwa uszczelniająca 
RX1-DL

Dla efektywnego i niezawodnego pochłaniania kurzu
• Łatwy montaż w robocie sprzątającym
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 1 uszczelka
• Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9782730

Wałek szczotkowy 
RX1-BW

Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia
• Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien 

syntetycznych
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 1 wałek szczotkowy z łożyskiem, 

przyrząd do czyszczenia 
• Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9782630
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Akcesoria do robotów sprzątających RX2

Taśma magnetyczna 
RX-MB

Odgranicza obszary, które nie mają być odkurzane
• Do tymczasowego lub trwałego ograniczania, 

np. pomieszczeń czy dywanów
• Zawartość: 4 x 1 m taśmy magnetycznej, taśma 

klejąca
• Odpowiednie do robotów sprzątających Scout RX1 

i RX2

Nr mat. 10802450

Filtr AirClean Plus 
RX2-AP

Dla pewnego zatrzymania kurzu i czystego powietrza 
w pomieszczeniu
• Filtracja cząsteczek kurzu z zassanego powietrza
• Zabezpieczenie silnika w celu zachowania wydaj-

ności czyszczenia
•  Zawartość: 1 filtr, 1 filtr wstępny
• Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę 

co 6 miesięcy

Nr mat. 10592080

 Uszczelka do RX2-DL Zestaw akcesoriów do Scout RX2 
RX2-A

Szczotki boczne RX2-SB

Dla efektywnego i niezawodnego pochłaniania kurzu
• Łatwy i nieskomplikowany montaż na robocie 

sprzątającym
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 1 uszczelka
• Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę 

raz na rok

Nr mat. 10592100

W celu zachowania mocy ssania Scout RX2
• Zawiera 1 parę szczotek bocznych, 1 wałek 

szczotkowy, 1 zestaw uszczelek oraz 2 filtry 
AirClean Plus

• Pakiet akcesoriów do corocznej wymiany

Nr mat. 10808470

Do gruntownego czyszczenia krawędzi i kątów
• Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien 

syntetycznych
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 2 szczotki (lewa i prawa)
• Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę 

raz na rok

Nr mat. 10592090

Wałek szczotkowy 
RX2-BW

Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia
• Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien 

syntetycznych
• Do używania na twardych podłożach i dywanach 

z krótkim włosiem
• Zawartość: 1 wałek szczotkowy z łożyskiem
• Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę 

raz na rok

Nr mat. 10592110
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Perfekcyjne zbieranie kurzu
Dzięki szerokiemu asortymentowi akceso-
riów można całkowicie dostosować posia-
dany odkurzacz Miele do osobistych wyma-
gań. Do wyboru są np. dopasowane ssawki 
i szczotki podłogowe, specjalne akcesoria 
do różnych powierzchni czy trudno dostęp-
nych miejsc. Kurz nie jest wzbijany, tylko 
niezawodnie zbierany. 

Pełna higiena
System filtrów AirClean, składający się 
z oryginalnego worka na kurz Miele, filtra 
zabezpieczającego silnik oraz filtra wyloto-
wego, zapewnia perfekcyjną czystość. Pod-
czas stosowania oryginalnych akcesoriów 
znacznie redukuje się występowanie mikro-
pyłu w powietrzu pomieszczenia. Współ-
działanie wszystkich komponentów gwaran-
tuje filtrację na poziomie powyżej 99,9%1).

Jakość i bezpieczeństwo
Akcesoria Miele muszą stawić czoło naj-
cięższym testom obciążeniowym i wytrzy-
małościowym. Podobnie jak w przypadku 
naszych odkurzaczy wysoki standard 
gwarantuje długą żywotność.

Delikatne czyszczenie
Stosowanie oryginalnych akcesoriów Miele 
umożliwia wyjątkowo delikatne, a przy tym 
tak samo dokładne, wygodne i szybkie 
czyszczenie podłóg, mebli i wielu innych 
powierzchni.

Akcesoria do odkurzaczy
Dla perfekcyjnego i wygodnego zbierania kurzu

1) Zgodnie z EN 60312-1
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Uniwersalne 
ssawki podłogowe

AllergoTeQ 
ssawka podłogowa Turboszczotki Elektroszczotki

Wykładziny tekstylne

W mieszkaniach o różnych 
wykładzinach uniwersalne 
ssawki podłogowe Miele 
są praktycznym 
rozwiązaniem.

Posiadają czujnik higieny 
wskazujący postęp 
czyszczenia. Rozwiązanie 
dla alergików i rodzin z 
małymi dziećmi.

Jednoczesne szczotkowa-
nie i odkurzanie usuwa 
brud i włosy. Idealne do 
mieszkań z dywanami o 
krótkim włosiu, gdzie 
przebywają zwierzęta 
domowe.

Jednoczesne szczotkowa-
nie i odkurzanie dywany. 
Włókna i pętelki są 
aktywnie podnoszone.

Wykładziny welurowe + +  +++  +++

Welur kędzierzawy  +  +  +  +++

Runo pętelkowe  +  +  +  +++

Filc/włókna plątane/przędza 
kulkowa/ 

żebrowanie
 +++  +++  +  -

Sizal/kokos  +++  -  +  -

Wykładziny o długim włosiu  +  +  -  +++

Ręcznie wiązane dywany  +++  +++  -  -

66

Akcesoria do odkurzaczy
Odpowiednia ssawka i szczotka do każdej podłogi
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Uniwersalne 
ssawki podłogowe

AllergoTeQ 
ssawka podłogowa Szczotki do parkietu Szczotki do twardych 

podłóg

Podłogi twarde

W mieszkaniach o różnych 
wykładzinach uniwersalne 
ssawki podłogowe Miele 
są praktycznym 
rozwiązaniem.

Posiadają czujnik higieny 
wskazujący postęp 
czyszczenia. Rozwiązanie 
dla alergików i rodzin z 
małymi dziećmi.

Wyjątkowo delikatne, 
łatwo bieżne, zwrotne i 
szybkie. Delikatne włosie 
do pielęgnacji wysokiej 
jakości, delikatnych 
podłóg.

Wytrzymała okrągła 
szczotka wymiecie nawet 
najdrobniejszy kurz ze 
wszystkich fug i szczelin.

Kamionka wytrzymała + +  +  +++

Kamionka z połyskiem, 
polerowana  +  +  +++  +

Parkiet (oliwiony, wosko-
wany 

lub lakierowany)
 +  + +++  +

Korek  +  + +  +++

Panele/PCW  +  +  +++  +
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m
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+++ szczególnie polecane, + polecane, - niepolecane
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Uniwersalne ssawki podłogowe
Do dywanów i twardych podłóg

AllergoTeQ 
SBDH 285-3

AllTeQ Eco 
SBD 290-3

AllTeQ  
SBD 285-3

Posiadają trzystopniowy wskaźnik postępu czysz-
czenia dzięki czujnikowi higieny
• Praktyczna sygnalizacja świetlna wskazuje postęp 

czyszczenia
• Wysuwane włosie do czyszczenia dywanów 

i twardych podłóg
• Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo 

dokładnego odkurzania
• Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają 

również włosy
• Metalowa powierzchnia ślizgowa dla łatwego 

przesuwania po dywanach

Nr mat. 7250010

Energooszczędna ssawka podłogowa zapewnia 
idealną czystość i niskie zużycie prądu
• Podwójny przegub zapewnia łatwe i delikatne 

czyszczenie dywanów
• Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo 

dokładnego odkurzania
• Duże, gumowane rolki zapobiegają zarysowaniu 

twardych podłóg
• Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają 

również włosy
• Odpowiednie do odkurzaczy o mocy do 900 W

Nr mat. 10228750

Uniwersalna ssawka podłogowa do podłóg twardych 
i dywanów dzięki przełączalnej szczotce
• Dwuprzegubowa i wykonana w całości z metalu 

stopka zapewniająca wyjątkowo lekkie, delikatne 
prowadzenie po dywanach

• Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo 
dokładnego odkurzania

• Duże, gumowane rolki zapobiegają zarysowaniu 
twardych podłóg

• Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają 
również włosy 

Nr mat. 7253830

Elastyczne, wszechstronne urządzenia
W mieszkaniach o różnych podłożach 
uniwersalne ssawki podłogowe są niezwy-
kle praktycznym rozwiązaniem. Włosie 
szczotki można wysunąć lub wsunąć, 
w zależności od właściwości podłogi. 
  
 
 
Ssawka podłogowa AllergoTeQ 
Uniwersalna ssawka podłogowa z czujni-
kiem higieny AllergoTeQ wskazuje stopień 
czystości w trzech poziomach. Jeśli wskaź-
nik świeci na zielono, podłoga jest higienicz-
nie czysta. Jest to rozwiązanie zalecane dla 
alergików i rodzin z małymi dziećmi. 
Potwierdzone przez instytut TÜV Nord.
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Szczotki podłogowe
Do twardych podłóg

Wyjątkowo delikatne
Wiele twardych podłóg, jak parkiet, panele, 
polerowana kamionka i wysokiej jakości 
płytki są bardzo podatne na rysowanie. 
Aby zachować piękny wygląd delikatnych 
podłóg, stworzono szczotki do pakietów 
z miękkim włosiem. Za sprawą jedynego 
w swoim rodzaju obrotowego korpusu 
szczotki są wyjątkowo zwrotne i szybkie!

Hardfloor Twister 
SBB 300-3

Dla dokładnego i łatwego czyszczenia podłóg
• Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej 

elastyczności ruchu
• Dosięga bez problemu do małych wnęk 

i zakamarków 
• Szczotki z włókna syntetycznego usuwają kurz 

z głębokich szczelin

Nr mat. 9730770

Parquet Twister 
SBB 300-3

Dla delikatnego i łatwego czyszczenia podłóg 
twardych
• Szybkie odkurzanie: 30 cm szerokości i przy tym 

wyjątkowo płaska konstrukcja
• Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej 

elastyczności ruchu
• Miękkie włosie naturalne gładko ślizga się po 

podłodze 
 

Nr mat. 7155710

Parquet Twister XL 
SBB 400-3 

Dla delikatnego i szybkiego czyszczenia podłóg 
twardych
• Dzięki szerokości 41 cm można odkurzyć nawet 

duże powierzchnie w bardzo krótkim czasie
• Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej 

elastyczności ruchu
• Miękkie włosie naturalne gładko ślizga się po 

podłodze 
 

Nr mat. 7101160
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Turboszczotki 
Do dywanów z krótkim włosiem

TurboTeQ 
STB 305-3

Do szybkiego i dokładnego czyszczenia dywanów 
o krótkim włosiu
• Usuwa włosy, nitki i kłaczki także z delikatnych 

dywanów
• Idealny dla posiadaczy zwierząt domowych
• Bez osobnego podłączania, bezpośredni napęd 

przez strumień powietrza
• Bez przysysania do dywanów dzięki regulatorowi 

powietrza
 
Nr mat. 10455360

Dla czystych i pięknych dywanów: 
Miele Turbo TeQ
Dywany należy regularnie odkurzać, nawet 
jeżeli nie widać żadnych zabrudzeń na ich 
powierzchni. Aby usunąć nawet głęboko 
osadzony kurz, kłaczki, włosy i nitki, dywany 
muszą być jednocześnie szczotkowane 
i odkurzane. Za sprawą wałka szczotko-
wego napędzanego przez system ssania, 
brud z dywanów jest skutecznie usuwany, 
zaś regularne odkurzanie sprawia, że 
dywan dłużej zachowuje swój piękny 
wygląd! Miele TurboTeQ pasuje do niemal 
wszystkich odkurzaczy Miele. Idealne dla 
posiadaczy zwierząt domowych i/lub 
mieszkań z dywanami o krótkim włosiu.
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Dla czystych i pięknych dywanów: 
elektroszczotki Miele
Gęste dywany z długim włosiem są szcze-
gólnie trudne w czyszczeniu, ponieważ 
kurz, włosy i kłaczki są w niego wdepty-
wane. Dlatego głęboko osadzony brud jest 
najłatwiej czyścić, jeżeli dywany są jedno-
cześnie odkurzane i szczotkowane: w tym 
celu długie włosie elektroszczotek Miele 
sięga głęboko pomiędzy pętelki i włókna. 
Tam zabrudzenia i cząsteczki kurzu są 
oddzielane od dywanu i dokładnie usuwane 
w procesie ssania. Jednocześnie włókna 
dywanu są aktywnie prostowane przez 
obracający się wałek szczotkowy, dzięki 
czemu dywan dłużej wygląda pięknie.

Elektroszczotki 
Do dywanów z długim i gęstym włosiem

Electro  
SEB 217-3

Electro Plus  
SEB 228

Electro Premium  
SEB 236

Wyjątkowo szeroka do szybkiego i skutecznego 
czyszczenia wszystkich wysokości dywanów
• Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także 

uporczywe zabrudzenia 
• Pięciostopniowa regulacja wysokości w celu 

dopasowania do każdej wysokości dywanu 
• Napęd silnika dla równomiernego odkurzania 

i szczotkowania wszystkich wysokości włosia

Nr mat. 10170640

Wyjątkowo szeroka do szybkiego i skutecznego 
czyszczenia wszystkich wysokości dywanów
•  Napęd silnika dla równomiernego odkurzania 

i szczotkowania wszystkich wysokości włosia
•  Pięciostopniowa regulacja wysokości w celu 

dopasowania do każdej wysokości dywanu
•  Zintegrowane oświetlenie — żaden pyłek nie 

zostanie niezauważony
•  Pasuje do odkurzaczy ze zintegrowanym kablem 

elektrycznym w wężu
•  Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także 

uporczywe zabrudzenia

Nr mat. 7243060

Z wałkiem szczotkowym do intensywnego czyszcze-
nia wykładzin
• Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także 

uporczywe zabrudzenia 
• Napęd silnika dla równomiernego odkurzania 

i szczotkowania wszystkich wysokości włosia 
• Pasuje do odkurzaczy ze zintegrowanym kablem 

elektrycznym w wężu

Nr mat. 7250160

Do urządzeń ze zintegrowanym przewodem

Do urządzeń z zewnętrznym przewodem
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Akcesoria specjalne
Do trudno dostępnych miejsc i delikatnych powierzchni

Elastyczne przedłużenie  
węża ssącego SFS 10 

Dla dodatkowego 1,5 m zasięgu podczas odkurzania
• Po zakończeniu odkurzania można ponownie 

schować w obudowie węża
• Bardzo łatwy montaż pomiędzy uchwytem 

a wężem

Nr mat. 7252210

Ssawka pędzlowa z elastycznym prze-
gubem SSP 10

Do delikatnego czyszczenia dzięki szczotce 
z naturalnego włosia
• Z elastycznie regulowanym przegubem obrotowym 
• Miękkie krawędzie zapobiegają zarysowaniom
• Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7132710

Giętka ssawka szczelinowa 
SFD 20

Do czyszczenia trudno dostępnych, wąskich szczelin 
dzięki imponującej długości
• Zasięg 55 cm
• Elastyczny, giętki element do czyszczenia 

zakamarków
• Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252100

Turbo Mini  
STB 101

Do szybkiego usuwania włosów i kłaczków z 
tapicerki i dywanów
• Bez osobnego podłączania: bezpośredni napęd 

przez strumień powietrza
• Szeroka ssawka (16 cm)
• Bez przysysania do dywanów dzięki regulatorowi 

powietrza
• Kompatybilne ze wszystkimi odkurzaczami Miele

Nr mat. 7252850

Turbo XS 
STB 20

Do łatwego usuwania kłaczków i włosów dzięki 
turbinie zoptymalizowanej pod kątem przepływu
• Z przegubem wychylnym do elastycznego 

dopasowania
• Wzmocniona krawędź do usuwania trudnych 

zabrudzeń
• Ergonomiczne dopasowanie do prawo- i leworęcz-

nych osób
• Szybkie i proste czyszczenie dzięki klapie serwiso-

wej z tyłu
• Do zamocowania na uchwycie, rurze ssącej lub 

wężu

Nr mat. 7805350
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Regulowana szczotka uniwersalna 
SUB 20

Uchwyt Spotlight Comfort  
SGC 20

Do delikatnego i szybkiego czyszczenia dzięki 
szczotce z naturalnym włosiem
• Elastyczne przeguby obrotowe
• Gęste szczotki z włosia naturalnego dla delikat-

nego czyszczenia
• Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele
• Do elastycznego zamocowania: na uchwycie, rurze 

ssącej lub wężu

Nr mat. 7475870

Do praktycznego oświetlenia czyszczonej 
powierzchni
• Ergonomiczny kształt dla komfortowej obsługi 
• Wystarczy nacisnąć przycisk: LED do dokładnego 

oświetlenia ciemnych zakamarków
• Łatwe doposażenie i elastyczne zastosowanie

Nr mat. 9385930

Szeroka ssawka do tapicerki SPD 10

Do łatwego, szybkiego i dokładnego czyszczenia 
mebli tapicerowanych
• Wychylna ssawka do elastycznej obsługi
• Szerokie zbieracze włókien na spodzie usuwają 

nawet włosy
• Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252190

Ssawka do materaców 
SMD 10

Do odkurzania szczelin pomiędzy ramą łóżka 
i materacem oraz pomiędzy poduszkami sofy
• Zbieracze włókien na spodzie usuwają nawet włosy
• Wąska budowa do ciasnych przestrzeni
• Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252280

Szczotka do grzejników  
SHB 30

Praktyczna pomoc podczas sprzątania trudno 
dostępnych miejsc
• Szybkie usuwanie kurzu ze szczelin dzięki pła-

skiemu kształtowi
• Nieskomplikowane używanie w połączeniu 

z wszystkimi ssawkami szczelinowymi Miele
• Ze stabilnym włosiem z wytrzymałych włókien 

syntetycznych

Nr mat. 9660490
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Filtr wylotowy Original Miele

Filtr AirClean
Do codziennych wyzwań: całkowita sku-
teczność zatrzymywania kurzu >99,9%1)  
z workiem HyClean i filtrem silnika.

Filtr AirClean Plus
Skuteczna filtracja w celu uzyskania czy-
stego powietrza w pomieszczeniu.
•  Uniemożliwia wydostanie się kurzu.

Filtr Active AirClean
Znaczna redukcja uciążliwych zapachów2)

• Idealny dla posiadaczy zwierząt domo-
wych i osób palących
• Z praktycznym wskaźnikiem wymiany filtra 
Timestrip

Filtr AirClean Silence
Znaczna redukcja hałasu silnika
• Skuteczne wyciszenie odkurzacza
• Z praktycznym wskaźnikiem wymiany 

filtra Timestrip

Filtr HEPA AirClean
Filtruje nawet bardzo drobny pył i alergeny 
– idealny dla alergików uczulonych na kurz
• Całkowita skuteczność odkurzania 
> 99,99%1) oraz klasyfikacja HEPA 133). 
• Z praktycznym wskaźnikiem wymiany filtra 
Timestrip

Aby kurz pozostał zamknięty
System filtrów Miele AirClean składa się 
z oryginalnego worka Miele, filtra ochron-
nego silnika oraz oryginalnego filtra wyloto-
wego. Te trzy stopnie filtracji dbają o to, aby 
wessany kurz pozostał pewnie zamknięty. 
Zgodnie z potrzebami można wybierać 
spośród pięciu rodzajów filtrów wylotowych:
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Nasze zalecenia dla alergików
Osoby uczulone na kurz powinny używać 
odkurzaczy z seryjnie zamontowanym 
filtrem HEPA oraz specjalnym uszczelnie-
niem obudowy. Takie urządzenia zapew-
niają, że wydmuchiwane powietrze jest 
czystsze niż normalne powietrze 
w pomieszczeniu. Na podstawie tych 
właściwości niektóre z odkurzaczy Miele są 
wyraźnie polecane przez instytut TÜV Nord 
dla alergików. Aby urządzenie mogło utrzy-
mać tak wysoką wydajność filtrowania 
przez cały okres użytkowania, należy 
regularnie wymieniać zatkane filtry HEPA.

Wskaźnik wymiany filtra Timestrip
Niektóre z oryginalnych filtrów Miele są 
wyposażone w Timestrip®. Zamontowany 
bezpośrednio na filtrze innowacyjny wskaź-
nik wymiany filtra aktywuje się poprzez 
naciśnięcie na strzałkę. Jeżeli pasek jest 
zabarwiony całkowicie na czerwono to 
oznacza, że filtr jest zatkany i należy go 
wymienić. Timestrip® pomaga nadzorować 
optymalne działanie filtra, ponieważ tylko 
optymalnie działający filtr wylotowy zapew-
nia pewne zatrzymaniu kurzu i czyste 
powietrze w pomieszczeniu.

1) zgodnie z normą EN 60312-1
2) zgodnie z normą DIN EN 13725
3) zgodnie z normą EN 1822/2011
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Do urządzeń serii Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 oraz S8

Filtr Active AirClean 
SF AA 50

Filtr Silence AirClean 
SF SA 50

Do skutecznego filtrowania zapachów
• Z węglem aktywnym: idealny dla posiadaczy 

zwierząt domowych i palaczy
• Uniemożliwia wydostanie się kurzu
• Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616110

Skuteczne wyciszenie odkurzacza
•  W celu zminimalizowania odgłosów pracy
•  Po odkurzaniu powietrze w pomieszczeniu jest 

czystsze niż przed
• Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
•  Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 10781510

Filtr AirClean Plus 
SF AP 50 

Skuteczna filtracja w celu uzyskania czystego 
powietrza w danym pomieszczeniu
• Uniemożliwia wydostanie się kurzu
• Po odkurzaniu powietrze w pomieszczeniu jest 

czystsze niż przed
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 10107860

Filtr HEPA AirClean 
SF HA 50

Skutecznie wyłapuje pył i alergeny
• Idealny dla osób uczulonych na kurz, 

≥ 99,95% zdolności zatrzymania kurzu
• HEPA klasa 13 według normy EN 1822/2011
• Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616280

Filtr wylotowy Original Miele
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Do wszystkich odkurzaczy Miele 
(za wyjątkiem ręcznych odkurza-
czy S1, Swing H1)

Filtr HEPA AirClean 
SF HA 30 

Skutecznie wyłapuje pył i alergeny
• Idealny dla osób uczulonych na kurz, 

≥ 99,95% zdolności zatrzymania kurzu
• HEPA klasa 13 według normy EN 1822/2011
• Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616270

Do urządzeń serii Complete C1, Classic C1*, Dynamic U1, S2, S300-800 oraz S7

Filtr Active AirClean 
SF AA 30

Do skutecznego filtrowania zapachów
• Z węglem aktywnym: idealny dla posiadaczy 

zwierząt domowych i palaczy
• Uniemożliwia wydostanie się kurzu
• Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616080

Filtr AirClean 
SF SAC 20/30

Skuteczna filtracja do codziennych wyzwań
• Uniemożliwia wydostanie się kurzu
• Po odkurzaniu powietrze w pomieszczeniu jest 

czystsze niż przed
• Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać 

filtr raz w roku
• 2 typy filtrów w jednym do docinania
• Zawartość: 3 filtry

Nr mat. 3944711

 *  Odpowiednie tylko dla modeli Classic C1 od numeru fabr. 
49/
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Worki Original 
Miele

Perfekcyjna zasada key-lock
Tylko oryginalne worki HyClean pasują 
idealnie do odkurzaczy Miele, zapewniając 
pewne przedostawanie się kurzu do 
worka. Odpowiedni worek można rozpo-
znać po kolorze dopasowanym do płytki 
mocującej.

Dlaczego należy używać tylko 
oryginalnych worków Miele
Czystość wydmuchiwanego powietrza to 
standard w odkurzaczach Miele. Dlatego 
nasze oryginalne worki cechuje doskonała 
skuteczność filtracji, wyznaczając nową 
jakość pielęgnacji podłóg. 
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Worek HyClean 3D Efficiency:

System filtracji AirClean, skła-
dający się z worka HyClean i 2 
filtrów, zapewnia maksymalne 
izolowanie kurzu oraz jego 

pewne zamknięcie.

HyClose – automatyczne 
zamknięcie worka dla higienicz-
nego wyrzucania bez kontaktu 
z kurzem. 

 

Bardzo długa żywotność dzięki 
technologii 3D worka do 
odkurzacza. 
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Worki do odkurzaczy

Worek 
HyClean 3D Efficiency GN

Worek 
HyClean 3D Efficiency U

XXL-Pack 
HyClean 3D Efficiency GN 

Aby kurz pozostał w zamknięciu
• Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
• Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu 

zamknięciu
• Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
• Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 

1 filtr wylotowy

Nr mat. 10123250

16 worków HyClean GN w preferencyjnej cenie
• Zawartość: 16 worków, 4 filtry ochronne silnika, 

4 filtry wylotowe

Nr mat. 10408410

Aby kurz pozostał w zamknięciu
• Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
• Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu 

zamknięciu
• Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
• Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 

1 filtr wylotowy

Nr mat. 9917730
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Worek 
HyClean 3D Efficiency FJM

XXL-Pack 
HyClean 3D Efficiency FJM 

16 worków HyClean GN w preferencyjnej cenie
• Zawartość: 16 worków, 4 filtry ochronne silnika, 

4 filtry wylotowe

Nr mat. 10408420

Aby kurz pozostał w zamknięciu
• Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
• Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu 

zamknięciu
• Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
• Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 

1 filtr wylotowy

Nr mat. 9917710
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Akcesoria do odkurzaczy
Kompatybilność

Complete C3
S8 

S 8000–S 8999

Complete C2 
S5 

S 5000–S 5999
Ssawki podłogowe  
7250010 Czujnik higieny SBDH 285-3 AllergoTeQ • •
7253830 Ssawka podłogowa SBD 285-3 AllTeQ • •
10228750 Ssawka podłogowa SBD 290-3 AllTeQ Eco • •
Szczotki podłogowe
7101160 Szczotka do parkietów SBB Parquet Twister XL • •
7155710 Szczotka do parkietów  SBB Parquet Twister • •
9730770 Szczotka do twardych podłóg SBB Hardfloor Twister • •
Turboszczotki  
10455360 Turboszczotka  STB 305-3 Turbo • •
Elektroszczotki z kablem typu clip (tylko do urządzeń z gniazdkiem elektroszczotki)
10170640 Elektroszczotka SEB 228  •* •*
Elektroszczotki ze zintegrowanym przewodem (tylko do urządzeń z elekryczną rurą ssącą)
7250160 Elektroszczotka  SEB 217-3 Electro • •
Akcesoria

9385930
 Uchwyt Comfort  
z oświetleniem Spotlight SGC 20*  •*  •*

7132710 Ssawka pędzlowa SSP 10 • •
7252100 Elastyczna ssawka szczelinowa SFD 20 • •
7475870 Szczotka uniwersalna SUB 20 • •
7252850 Ręczna turboszczotka STB 101 Turbo Mini • •
7805350 Ręczna turboszczotka STB 20 Turbo XS • •
9660490  Szczotka do listewek/grzejników SHB 30 • •
7252280 Ssawka do materaców SMD 10 • •
7252190 Ssawka do tapicerki SPD 10 • •
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83*  Nie można stosować w urządzeniach z elektrycznym wężem ssącym lub uchwytem EcoComfort z pędzlem ssącym

Classic C1 
      S2 

      S 2120–S 2180
Blizzard CX1

Ssawki podłogowe

7250010 Czujnik higieny
SBDH 285-3  
      AllergoTeQ • •

7253830 Ssawka podłogowa SBD 285-3 AllTeQ • •
10228750 Ssawka podłogowa SBD 290-3 AllTeQ Eco • •
Szczotki podłogowe
7101160 Szczotka do parkietów SBB Parquet Twister XL • •
7155710 Szczotka do parkietów SBB Parquet Twister • •
9730770 Szczotka do twardych podłóg SBB Hardfloor Twister • •
Turboszczotki
10455360 Turboszczotka STB 305-3 Turbo • •
Elektroszczotki ze zintegrowanym przewodem  
(tylko do urządzeń z elektryczną rurą ssącą)

7250160 Elektroszczotka
SEB 217-3 
      Electro

Akcesoria 
9385930 Uchwyt Comfort z oświetleniem Spotlight SGC 20* • •
7132710 Ssawka pędzlowa SSP 10 • •
7252100 Elastyczna ssawka szczelinowa SFD 20 • •
7475870 Szczotka uniwersalna SUB 20 • •
7252850 Ręczna turboszczotka STB 101 Turbo Mini • •
7805350 Ręczna turboszczotka STB 20 Turbo XS • •
9660490 Szczotka do listewek/grzejników SHB 30 • •
7252280 Ssawka do materaców SMD 10 • •
7252190 Ssawka do tapicerki SPD 10 • •
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Miele Sp. z o.o. 
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa 
 
Tel.: 22 548 40 00
E-Mail: info@miele.pl

 
Oryginalne akcesoria Miele można kupić:

W Miele Experience Center w Warszawie 
i Gdańsku

  
 
 
 

oraz w naszym sklepie internetowym.
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