




Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma Miele nieustannie pracuje nad do-
pasowaniem każdego produktu do indywidualnych potrzeb klientów wprowadzając nietuzinkowe 
rozwiązania i innowacje.  

„Inteligentne“ urządzenia z programami dopasowanymi do przyzwyczajeń i preferencji użytkowni-
ków zamknięte w niepowtarzalnej bryle o prostolinijnej a zarazem konsekwetnej wymowie formy to 
musi być Miele. Urządzenia Generacji 6000 to prawdziwe diamenty, które uzyskały ostateczny szlif 
za pomocą uchwytów Miele Signature. Dzięki dopracowanym detalom, inspirującym kolorom  
i szlachetnym materiałom pozwolą osiągnąć efekt indywidualnego stylu.  

Odkryjcie Państwo „Miele Signature – My personal handle“. 

Indywidualny styl



Szlachetne materiały. Materiały użyte do produkcji uchwytów Miele Signature świadczą o ich wysokiej 
jakości oraz długiej żywotności. Podkreślają również nietuzinkowy charakter  urządzeń. Szlachetne mate-
riały takie jak: drewno, łupek, złoto lub szkło sprawiają, że uchwyty są nie tylko miłe w dotyku ale zapew-
niają urządzeniom Miele niepowtarzalny charakter oraz elegancję.  

Dzięki różnorodnym materiałom uchwyty Miele Signature doskonale pasują do każdego rodzaju kuchen-
nej przestrzeni: rustykalnej, eleganckiej, klasycznej, awangardowej lub nowoczesnej... 

Jakość



Heritage – odrobina tradycji. Uchwyt Heritage zarazerwowany tylko dla projektów Miele Project 
Business* charakteryzuje się niepotarzalnym wypełnieniem z drewna pochodzącego z oryginal-
nych, historycznych  pralek Miele. Profil uchwytu z chromu lub stali CleanSteel posiada mocowa-
nie dopasowane do wariantu kolorystycznego urządzenia. Uchwyt Heritage to pradziwa historia 
łącząca tradycję z nowoczesnością. 

Tradycja

Certyfikat
W roku1903 Miele wyprodukowało pierwszą pralkę. Przez kolejne 
50 lat materiałem wykorzystywanym do produkcji obudowy było 
drewno dębowe najwyższej jakości, które znalazło nowe zastoso-
wanie i  zdobi uchwyty Heritage. Oryginalne pochodzenie drewna 
potwierdzane są certyfikatem dołączanym do uchwytów.  

*minimalne zamówienie 50 szt.



Charakter
Indywidualny styl i charakter. Na uchwytach w złocie, stali lub aluminium można 
wykonać specjalny grawer, który podkreśli niepowtarzalny i unikatowy charakter 
urządzeń. Grawerowanie dostępne jest wyłącznie dla projektów Miele Project 
Bussinnes*. Firma Miele jest jedynym producentem zapewniającym swoim klien-
tom taki rodzaj indywidualizacji.  

*minimalne zamówienie 50 szt.



Złoto - uosobienie luksusu. Matowe, złote uszlachetnienie dodaje uchwytom niepowta-
rzalnego charakteru i prestiżu. Mocowanie w kolorze frontu urządzeń daje poczucie lekko-
ści, a matowe wykończenie uchwytu wydobywa subtelny kolor tego szlachetnego kruszcu.

Złoto



Łupek i drewno - naturalna ekstrawagancja.  Każde wypełnienie uchwytu jest unikatowe i niepowtarzalne, 
jak odcisk palca. Naturalne materiały podkreślają klasyczne wzornictwo urządzeń PureLine i są współcze-
sną interpretacją potrzeby powrotu do natury. 

Dla podkreślenia niepowtarzalnego stylu każdy uchwyt z linii Nature został idealnie dopasowany do wersji 
kolorystycznych urządzeń Miele. 

Natura



Szkło – czysta elegancja. Uchwyty Vitro zostały wykonane z wysokiej jakości szkła, które idealnie kompo-
nuje się z frontami urządzeń PureLine. Świetlne refleksy powstające na szklanych powierzchniach dodają 
urządzeniom szczególnej elegancji i wydobywają niepowtarzalną głębię każdej z wersji kolorystycznej 
frontów.

Blask



Klasyka i elegancja. Uchwyty Classic są idealnie dopasowane do kolorów frontów urządzeń. Stonowane połącze-
nia kolorystyczne tworzą logiczną kompozycję budując nastrojowe tło dla kulinarnych wydarzeń.   

Do każdej wersji kolorystycznej urządzeń stworzony został uchwyt w kolorach: BrillantWhite, ObsidianBlack lub 
HavannaBrown.

Klasyka



Perfekcyjne dopasowanie. Uchwyty Miele Signature zostały stworzone z myślą o urządzeniach Generacji 6000 PureLine  
i dopasowane właśnie do nich. Doskonale uzupełniają czyste, geometryczne linie frontów i w dyskrentny sposób podkre-
ślają ich elegancję. To właśnie jest perfekcja w detalu made by Miele. Możliwość doboru uchwytów zbudowanych  
z różnych materiałów pozwala dopasować urządzenia do własnego, unikatowego poczucia estetyki.      

Stadardowo urządzenia wyposażone są w uchwyty stalowe, aluminiowe lub chromowane. 

Kompozycja Stal CleanSteel

Heritage - Wypełnienie dąb 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack
(tylko dla Miele Project Business)

Nature - Wypełnienie łupek 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack

Vitro -Wypełnienie ObsidianBlack 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack

Classic - ObsidianBlack
Profil: Malowane aluminium
Mocowanie: ObsidianBlack



ObsidianBlackBrillantWhite

Heritage - Wypełnienie dąb
Profil: Chrom
Mocowanie: BrillantWhite
(tylko dla Miele Project Business)

Heritage - Wypełnienie dąb 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack
(tylko dla Miele Project Business)

Gold 
Profil: Pozłacane aluminium
Mocowanie: BrillantWhite

Gold 
Profil: Pozłacane aluminium
Mocowanie: ObsidianBlack

Nature - Wypełnienie drewno 
Profil: Chrom
Mocowanie: BrillantWhite

Nature - Wypełnienie łupek
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack

Vitro - Wypełnienie BrillantWhite 
Profil: Chrom
Mocowanie: BrillantWhite

Vitro - Wypełnienie ObsidianBlack 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: ObsidianBlack

Classic - BrillantWhite 
Profil: Malowane aluminium
Mocowanie: BrillantWhite

Classic - ObsidianBlack
Profil: Malowane aluminium
Mocowanie: ObsidianBlack



HavannaBrown

Heritage - Wypełnienie dąb 
Profil: CleanSteel
Mocowanie: HavannaBrown
(tylko dla Miele Project Business)

Gold 
Profil: Pozłacane aluminium
Mocowanie: HavannaBrown

Nature - Wypełnienie drewno wenge
Profil: CleanSteel
Mocowanie: HavannaBrown

Vitro - Wypełnienie HavannaBrown 
Profil: CleanSteel
Wypełnienie: HavannaBrown

Classic - HavannaBrown 
Profil: Malowane aluminium
Mocowanie: HavannaBrown
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