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Preprosto popolno pranje z
izdelki Miele.
 
Recepture, posebej prilagojene pralnim 
strojem Miele, so zagotovilo za popolne 
rezultate pranja. Poleg tega so bili glede na 
količino vode in temperature, uporabljene v 
Mielejevih programih pranja in nege, 
izmerjeni in uspešno preizkušeni tudi 
najučinkovitejši odmerki, s katerimi lahko 
dosežete optimalne rezultate.

Tako lahko pri izjemno varčnem doziranju 
vedno kar najbolje izkoristite zmogljivost
svojega pralnega stroja Miele. In pri tem 
prispevate k varovanju okolja.

Optimalna usklajenost pralnega 
sredstva in pralnega stroja:
popolna čistoča pri minimalnem 
doziranju.

Pralna sredstva Miele 
Popolni sistem nege perila
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Univerzalna pralna sredstva Miele

Univerzalna in posebna pralna sredstva
Optimalna skrb za vse potrebe

Miele sredstvo
za puh*

•  Idealno za blazine, spalne
vreče, kose perila polnjene s
puhom

 

Miele
Outdoor*

• Za visokokakovostna oblačila
za aktivnosti na prostem
in perilo s funkcionalnimi

 

Miele
Sport*

• Odlično za zračna športna
oblačila

• S posebnimi sestavinami

 

• Ohranja prožnost puha membranami

nevtralizira neprijetne vonje

• 250 ml - zelo učinkovito za • Vsebuje lanolin za posebno
13 postopkov pranja nego membran

• 250 ml - zelo učinkovito za
13 postopkov pranja

Mat. št. 10.225.580 16,90 € Mat. št. 10.226.080 16,90 €

Mat. št. 12.112.000 16,90 €

Miele UltraWhite*

• Za belo in pisano perilo
obstojnih barv

• Izvrstno odstranjevanje
madežev, že od 20 °C

Miele UltraColor*

•  Za pisana in črna oblačila
• Najboljši rezultati pri nižjih

temperaturah
• 1,5 litra - zelo učinkovito za

 

• 2,7 kg - zelo učinkovito za 27 postopkov pranja
42 postopkov pranja

Mat. št. 10.199.770 22,90 € Mat. št. 11.979.400 13,90 €

Miele WoolCare

•  Za volno, svilo in občutljivo
perilo

•  Posebne sestavine, ki ščitijo
pred kosmatenjem
 

 

Miele UltraSoft

•  Za mehko, prožno perilo,
posebej za perilo iz frotirja

•  Svež naraven vonj
1,5 l - zelo učinkovit za
 

 

• 1,5 l - zelo učinkovito za • 50 postopkov pranja
37 postopkov pranja

Mat. št. 11.979.220 16,90 € Mat. št. 11.987.080 11,90 €

*dražilno

postopkov pranja
•  1,5 l - zelo učinkovito za 50



UltraPhase 1 in UltraPhase 2
za pralne in pralno-sušilne stroje s sistemom TwinDos

*dražilno

Miele UltraPhase 1*

• 2-komponentno pralno sredstvo
za belo in pisano perilo

•  1. komponenta: Osnovno
pralno sredstvo UltraPhase 1

•  1,4 l - zelo učinkovito za 37
postopkov pranja

Mat. št. 11.891.630 16,90 €

Miele UltraPhase 1 Sensitive*

• 2-komponentno pralno sredstvo
za belo in pisano perilo

•  1. komponenta: Osnovno pralno
sredstvo brez dišav in barvil

•  1,4 l - zelo učinkovito za 36
postopkov pranja

Mat. št. 11.682.270 16,90 €

Miele UltraPhase 2*

•  2-komponentno pralno sredstvo za
belo in pisano perilo

•  2. komponenta: Ojačevalec
pralnega sredstva UltraPhase 2

•  1,4 l - zelo učinkovito za 50
postopkov pranja

Mat. št. 11.891.830 16,90 €

Miele UltraPhase 2 Sensitive*

•  2-komponentno pralno sredstvo za
belo in pisano perilo

•  2. komponenta: Ojačevalec pralnega
sredstva brez dišav in barvil

•  1,4 l - zelo učinkovito za 63
postopkov pranja

Mat. št. 11.682.380 16,90 €

Čisto kot še nikoli doslej:
TwinDos je prvo avtomatsko doziranje v

dvofaznem sistemu – za popolno čistočo. Dve tekoči 
komponenti pralnega sredstva – UltraPhase 1 in UltraPhase 2 
– se med pranjem ločeno dozirata v optimalnem trenutku.
S sistemom TwinDos Miele dosega najvišjo učinkovitost
pranja in nudi najboljše tekoče pralno sredstvo na trgu.
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Brez dišav in barvil
Brez dišav in barvil
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Miele DownCare kapsule

• Idealno za blazine, spalne vreče,
kose perila polnjene s puhom

 

Miele Booster kapsule

• Rešitev za trdovratno umazanijo
• Primerne za belo in barvno perilo

 

• Ohranja prožnost puha • Delujejo že pri nizkih temperaturah
• 6 kapsul za enkratno uporabo • 6 kapsul za enkratno uporabo

Mat. št. 12.014.020 10,90 € Mat. št. 11.648.370 9,90 €

Miele mehčalec NATURE,
kapsule

 

Recycled 
plastic 

Miele WoolCare kapsule

 

• Posebej nežne za občutljivo perilo • Cvetna aroma in naravna,
• 9 kapsul za enkratno uporabo uravnotežena dišava

• 9 kapsul za enkratno uporabo

Mat. št. 11.485.710 9,90 € Mat. št. 11.486.060 8,90 €

Miele CottonRepair kapsule

• 3 kapsule za enkratno uporabo pri
osvežitvi nakosmatenega
bombažnega perila

 

Miele Sport* kapsule

• Odlične za zračna, športna oblačila
• Nevtralizirajo neprijetne vonjave
• 6 kapsul za enkratno uporabo

 

• Vidno obnovi perilo s samo enim
pranjem

• Nov sijaj za vaše najljubše kose perila

Mat. št. 11.485.810 19,90 € Mat. št. 12.014.080 10,90 €

*dražilno

Miele kapsule
za pralne stroje W1 s sistemom CapDosing

Udobje s kapsulami
Posebne potrebe pri negi vašega perila lahko udobno rešite z Mielejevimi kapsulami s posamičnimi odmerki, ki jih preprosto 

vstavite v prekat za mehčalec. Stroj dozira vsebino kapsule v optimalnem trenutku procesa pranja – povsem avtomatsko. 
Kapsule imajo tudi praktičen jeziček za odpiranje, ki omogoča uporabo kapsul v vseh pralnih strojih. Posodice Mielejevih kapsul so izdela-
ne iz 100% odpadne plastike.
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Vonj, ki ga imate najraje – več
tednov2) in povsem avtomatsko

Dišavni vložek enostavno vstavite v lahko dostopen filter z
puhaste delce, od koder bo enakomerno sproščal svojo
nežno dišavo na vaše perilo. Z vrtenjem vložka lahko določite
intenzivnost vonja. Za edinstveno doživetje svežine ob
vsakem sušenju! En vložek zadostuje za pribl. 50
postopkov sušenja.

Dišavni vložki za sušilni stroj
Za dolgotrajno sveže doživetje vonja – povsem avtomatsko

Blagodejna svežina iz sušilnega stroja1)

S svojim sušilnim strojem Miele lahko odslej uživate v 
posebnem ugodju, ki vam ga nudi dolgotrajna harmonična 
dišava. Novi Mielejevi dišavni vložki perilo med sušenjem 
obdajo z vašim najljubšim vonjem. Tako perilo ni samo 
posebej mehko, ampak tudi čudovito dišeče. Med tremi 
različnimi vonji lahko izberete tistega, ki vam je prav posebej 
pri srcu.

1) Značilnosti opreme so odvisne od modela.
2) En vložek za pribl. 50 postopkov sušenja.

Dišavni vložek

za 50 postopkov sušenja
• Za sveže doživetje vonja, ki traja do štiri tedne
• Puhasto in čudovito dišeče perilo
• Posebej za Miele so jih razvili parfumarji v Provansi.

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

AQUA – popolna in temeljita čistoča ter svež vonj,
Mat. št. 11.809.140 

COCOON – za trenutke, polne miru in harmonije,
Mat. št. 11.809.450 

NATURE – cvetlične arome in naravno ravnovesje,
Mat. št. 11.809.560

DRYFRESH – Nežna dišava s tehnologijo FreshplexTM za nevtralizacijo 
neprijetnih vonjav, 
Mat. št. 12.026.910



Negovalna sredstva in oprema za stroje za nego perila 
Najboljša nega za dolga leta zanesljivega delovanja

Pralni stroji/ sušilni stroji/ parni likalni sistem

Miele sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna*

• Iz pralnih in pomivalnih strojev odstrani nevarne
obloge vodnega kamna

• Blago in nežno z naravno citronsko kislino
• Varuje grelnike, boben in druge sestavne dele
• Zagotavlja optimalno zmogljivost stroja
• Glede na potrebe uporabite 1- do 3-krat letno
• 250 g za enkratno uporabo

Mat. št. 10.130.980 16,90 €

Miele tablete za mehčanje vode

• Zanesljiva dvojna zaščita pred vodnim kamnom
za perilo in pralni stroj

• Zmanjšanje doziranja pralnih sredstev pri trdi vodi
• Manj ostankov pralnih sredstev v perilu
• Manjše doziranje pralnih sredstev – manj kemije

v odpadnih vodah
• Enostavno odmerjanje – 1 tableta na postopek

pranja

Mat. št. 10.128.700 34,90 €

Miele čistilno sredstvo za stroj
IntenseClean*

• Za higienično čistočo v pralnih in pomivalnih strojih
• Odstrani maščobo in bakterije ter s tem neprijeten

vonj
• Učinkovito osnovno čiščenje
• Zagotavlja popolne rezultate pranja oz. pomivanja
• Uporabite 1- do 3-krat letno
• 200 g za enkratno uporabo

Mat. št. 10.717.290 15,90 €

Košara za sušilni stroj TK 111

Za sušenje tekstila in predmetov npr. sintetični
športni copati, otroški čevlji, plišaste živali,...
Primerna za sušilne stroje serij T 9000, T 8000,
T 7000. 

Mat. št. 6.407.550 93,90 €

Košara za sušilni stroj TRK 555

Za sušenje tekstila in predmetov npr. sintetični
športni copati, otroški čevlji, plišaste živali,..
Primerna za sušilne stroje serij T1.

Mat. št. 9.614.800 93,90 €

Prazna posoda za polnjenje

Za doziranje običajnega pralnega sredstva ali
mehčalca.

Posoda 1 Mat. št. 10.223.070 
Posoda 2 Mat. št. 10.223.120 

36,90 €
36,90 €

 

Miele tablete za odstranjevanje
vodnega kamna

Za redno odstranjevanje vodnega kamna iz sistema
FashionMaster. Miele tablete za odstranjevanje vod-
nega kamna so izdelane na osnovi citronske kisline.

Mat. št. 11.201.150 22,90 €

Parni likalni sistem Sistem TwinDos

*dražilno
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Miele TwinDos Care*

• Za preventivno uporabo pred daljšim
premorom v uporabi (več kot 2 me-
seca)

• 1,5 l - za 5 postopkov čiščenja

Mat. št. 11.787.800  15,90 €



Preprosto popolno pomivanje z 
izdelki Miele.

Programi pomivanja različnih proizvajalcev
pomivalnih strojev se danes bistveno razlikujejo. 
Zato z vsakim pomivalnim sredstvom, ki ga
kupite v trgovini, ne dosežete enakih rezultatov 
v vsakem pomivalnem stroju.

To je tudi razlog, da so vam na voljo posebna 
Mielejeva pomivalna sredstva za pomivalne 
stroje Miele. Razvita in preizkušena so bila v 
lastnih Mielejevih laboratorijih v sodelovanju z 
izbranimi dobavitelji. Vse recepture so 
popolno prilagojene pomivalnim strojem Miele
in njihovim posebnim programom pomivanja.

Vsebujejo le tiste kemične sestavine, ki so
nujno potrebne. Tako so npr. Mielejeve
tablete in prašek povsem brez fosfatov.

S pomivalnimi in čistilnimi sredstvi Miele
vedno optimalno izkoristite zmogljivost
svojega pomivalnega stroja Miele. In pri tem
prispevate k varovanju okolja!

Popolna usklajenost pomivalnega
sredstva in pomivalnega stroja:
bleščeč sijaj pri vsakem pomivanju.
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Miele pomivalna sredstva
Za bleščeče čisto posodo



Pomivalna sredstva Miele

Miele UltraTabs All in 1*

• S funkcijo soli, sredstva za izpiranje, formulo
za zašito stekla

 

Miele pomivalno sredstvo*

• Brez fosfatov – varujejo okolje
• Odstrani umazanijo in barvne madeže že pri nizki

 

Miele sol

• Preprečuje obloge vodnega kamna v pomivalnem
stroju in na posodi

• 1,5 kg

Mat. št. 10.248.660 4,90 €

*dražilno

Miele sredstvo za izpiranje

• Preprečuje madeže vodnega kamna in vode
• Posebej nežno
• 500 ml

Mat. št. 11.772.220  8,90 €

Miele pomivalno sredstvo*

• Brez fosfatov – varujejo okolje
• Odstrani umazanijo in barvne madeže že pri

 

• Brez fosfatov – varujejo okolje temperaturi nizki temperaturi
• Pakirane v vodotopni foliji • S formulo za zaščito stekla • S formulo za zaščito stekla
• Formula za nizke temperature • 1,4 kg, za 90 postopkov pomivanja • 1 kg, za 60 postopkov pomivanja
• Dodatek za nego stroja
• 3x20 tablet, za 60 postopkov pomivanja Mat. št. 10.528.380 22,90 € Mat. št. 10.528.500 14,90 €

Mat. št. 11.295.790 19,90 €

Miele sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna*

• Iz pralnih in pomivalnih strojev odstrani nevarne
obloge vodnega kamna

• Blago in nežno z naravno citronsko kislino
• Varuje grelnike, boben in druge sestavne dele
• Zagotavlja optimalno zmogljivost stroja
• Glede na potrebe uporabite 1- do 3-krat letno

 

• 250 g za enkratno uporabo

Mat. št. 10.130.980 16,90 €

Negovalna sredstva Miele

Miele čistilno sredstvo za stroj
IntenseClean*

• Za higienično čistočo v pralnih in pomivalnih
strojih

• Odstrani maščobo in bakterije ter s tem
neprijeten vonj.

• Učinkovito osnovno čiščenje
• Zagotavlja popolne rezultate pranja oz. pomivanja
• Uporabite 1- do 3-krat letno
• 200 g za enkratno uporabo

Mat. št. 10.717.290 15,90 €

Miele DishClean

• Odstrani neprijeten vonj, ostanke vodnega
kamna in oblog

• Vzdržuje elastičnost in tesnenje vratnih tesnil
• Priporočena uporaba 4-5 krat na leto
• 160 g za enkratno uporabo

Mat. št. 11.906.860 18,90 €

Miele osvežilec pomivalnega stroja

• Za prijeten vonj v pomivalnem stroju
• Nevtralizira neprijetne vonjave - zahvaljujoč

kombinaciji učinkovin
• Svež in prijeten vonj limete in zelenega čaja
• Preprosta in udobna namestitev na košaro

pomivalnega stroja
• 1 kos - 4 ml za 60 postopkov pomivanja

Mat. št. 10.118.510 6,90 €

Pomivalna in negovalna sredstva
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PowerDisk
za pomivalne stroje G7000 s sistemom AutoDos

Miele PowerDisk All in 1

• Pomivalno sredstvo za dovršeno  
 pomivanje v pomivalnih strojih s   
 sistemom AutoDos.
• Ena kartuša -  zadostuje za približno  
 1 mesec (20 postopkov pomivanja)  
 avtomatskega doziranja.

Mat. št. 11.841.490 11,90 €

Miele PowerDisk All in 1 
Komplet za zalogo – 6 kosov
 
• Pomivalno sredstvo za dovršeno  
 pomivanje v pomivalnih strojih s   
 sistemom AutoDos.
• Ena kartuša -  zadostuje za približno  
 1 mesec (20 postopkov pomivanja)  
 avtomatskega doziranja.

Mat. št. 11.841.350 64,90 €

Miele PowerDisk All in 1 ECO

• Pomivalno sredstvo za dovršeno  
 pomivanje v pomivalnih strojih s   
 sistemom AutoDos.
• Ena kartuša -  zadostuje za približno  
 1 mesec (20 postopkov pomivanja)  
 avtomatskega doziranja.

 11,90 €

Miele PowerDisk All in 1 ECO 
Komplet za zalogo – 6 kosov
 
• Pomivalno sredstvo za dovršeno  
 pomivanje v pomivalnih strojih s   
 sistemom AutoDos.
• Ena kartuša -  zadostuje za približno  
 1 mesec (20 postopkov pomivanja)  
 avtomatskega doziranja.

 64,90 €

Recycled 
plastic

Recycled 
plastic

Recycled 
plastic

Recycled 
plastic

Dovršen sistem pomivanja:
  AutoDos je prvo avtomatsko doziranje na svetu z
integrirano kartušo PowerDisk. Pomivalni stroj in granulat 
pralnega sredstva tvorita natančno prilagojen sistem – dozi-
ranje je avtomatsko in v optimalnem trenutku.
Za bleščeče rezultate.

Miele PowerDisk All in 1 ECO

Ekskluzivni, okolju prijazni Mielejev granulat.
Brez dišav in barvil.
Zelo dobre ekološke lastnosti.
Aktivni kisik za temeljito čistočo

Mat. št. 11.869.030 Mat. št. 11.868.800



Pribor za pomivalne stroje/ čistilna sredstva
in pribor za kavne avtomate
Vložki za spodnjo košaro

Košara za pribor
GBU 5000

Omogoča dodaten prostor za jedilni pribor v spodnji
košari. Možna uporaba v pomivalnih strojih Miele
generacij 4000, 5000 in 6000.

Mat. št. 9.614.020 70,90 €

Majhna košara za pribor
GBU

Majhna košara za jedilni pribor, namenjena uporabi
v spodnji košari pri modelih s predalom za pribor.
Možna uporaba v pomivalnih strojih Miele generacij
4000, 5000 in 6000.

Mat. št. 5.563.020 31,90 €  

 

Vložek za steklenice
GF

Držalo za steklenice, vaze ipd.
Za raznovrstno uporabo v spodnji košari.

Mat. št. 7.149.690 31,90 €

Kavni avtomati

*dražilno

Miele tablete za odstranjevanje
vodnega kamna*

 
 

AutoCleaner za avtomatsko čiščenje
kavnih avtomatov Miele

• Učinkovito odstranjuje ostanke iz enote za kuhanje.
• Dodatno čisti sistem mlečnih cevi.
• Primerno za stik z živili.
• Kartuše zadostujejo za pribl. 1 leto.

Mat. št. 10.971.420 86,90 €

Miele čistilo za mlečne poti*

• Čistilno sredstvo po navodilih raztopimo v mlačni
vodi

• 100 kosov

Mat. št. 11.201.280 44,90 €

Miele tablete za čiščenje
kuhalne enote

• Čistilne tablete so namenjene razmastitvi kuhalne
enote kavnega avtomata

• 10 tablet

Mat. št. 11.201.230 22,90 €

Steklena posoda za shranjevanje mleka

• Posoda iz stekla za shranjevanje mleka
• Primerna za prostostoječe kavne avtomate

Miele CM
• Enostavno vzdrževanje v pomivalnem stroju

Mat. št. 11.574.240 79,90 €

Miele kartuša za odstranjevanje
vodnega kamna
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Vložek za kozarce
GGU 5000

 

Poseben  nastavek  za  visoke  in  dolgopecljate
kozarce, ki  ga  namestite  v  spodnjo  košaro. Možna
uporaba  v  pomivalnih  strojih  Miele  generacij  4000,
5000, 6000 in 7000.

Mat. št. 7.823.180 29,90 €

• Temeljito odstranjevanje oblog in vodnega kamna  • Primerna za avtomatsko odstranjevanje vodnega
• 6 tablet  kamna pri prostostoječih kavnih avtomatih CM7

• Menjava kartuše 1x letno

Mat. št. 11.201.150 22,90 €  Mat. št. 11.202.450 84,90 €



 

Miele silikonska mast

Za vzdrževanje tesnila pri rezervoarju za vodo.

Mat. št. 5.132.001 15,90 €
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Sredstva za nego pečic in kuhalnih plošč

Miele OvenClean*

• Učinkovito čiščenje brez motečega neprijetnega
vonja

• Konsistenca, podobna gelu, omogoča čiščenje
brez truda

• Za najboljše rezultate čiščenja in varno uporabo
• Primerno za prevleko PerfectClean
• 500 ml

Mat. št. 10.162.230 17,90 €

Miele čistilo za steklokeramiko in
plemenito jeklo

• Bleščeč sijaj brez raz na steklokeramiki in
površinah iz plemenitega jekla

• Temeljito očisti maščobno in prismojeno
umazanijo ter madeže vodnega kamna

• S svojo formulo z drobnimi kristali čisti posebej
nežno in pri tem poskrbi za bleščeč sijaj

Opomba:  Ni primerno za površine PerfectClean ali 
CleanSteel!!

Mat. št. 10.173.220 16,90 €

Miele krpa iz mikrovlaken

• Izjemno odporna na trganje
• Pomaga odstraniti rahlo umazanijo in prstne odtise

z upravljalnih plošč, sprednjih stranic iz
plemenitega jekla, sekla...

• Primerna za strojno pranje do 60 °C (ne uporabite
mehčalca ali pralnega sredstva za volno)

Mat. št. 11.325.970 12,90 €

Strgalo za steklokeramične kuhalne
plošče

• Strgalo za nežno čiščenje steklokeramičnih
kuhalnih površin

• Brez težav odstrani prismojene ostanke

Mat. št. 1.065.471 14,90 €

Miele rezila za strgalo

• Nadomestna rezila za strgalo
• 10 kosov

Mat. št. 4.380.630 19,90 €

*dražilno



Da boste s svojimi kuhinjskimi aparati Miele
zanesljivo dosegli popolne rezultate, vam je
na voljo obsežna ponudba originalne
opreme Miele, ki je bila razvita posebej za
kuhinjske aparate Miele. Tako lahko svoje
aparate povsem prilagodite svojim osebnim
potrebam in načinu uporabe ter v polnosti
izkoristite vse funkcije, ki vam jih ponujajo.
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Prevleka PerfectClean
Pekači in rešetke za peko in
pečenje imajo patentirano
oplemeniteno površino z
edinstvenimi lastnostmi proti 

prijemanju, ki je izjemno odporna proti 
rezom. Tako lahko tudi trdovratno umaza-
nijo brez truda odstranite z malo sredstva 
za pomivanje in gobasto krpo.

PerfectClean

PyroFit
Stranska vodila, rešetka in 
vodila FlexiClip so zahvaljujoč 
prevleki Pyrofit po vsaki piroliz  
bleščeče čista. Ker so 

stranska vodila, rešetke za peko in pečenje 
ter vodila FlexiClip oplemeniteni s prevleko 
Pyrofit, so po vsaki pirolizi bleščeče čisti  
Opremo s to prevleko lahko namreč med 
postopkom pirolize pustite v pečici – tako 
se skupaj z notranjostjo pečice avtomatsko 
očisti.

Pyrofit

Za popolne rezultate
Originalna oprema Miele



Originalni plitvi pekač Miele
HBB 71 s prevleko PerfectClean

Za peko piškotov, peciva, nizkih kolačev,...
Enostavno čiščenje.

Mat. št. 9.519.820 97,90 €

Originalni globoki pekač Miele
HUBB 71 s prevleko PerfectClean

Idealen za peko npr. debelih, bogato obloženih
kolačev, mesa,...
Služi lahko tudi kot prestrezni pladenj pri pečenju na
rešetki.

Mat. št. 9.519.840 137,90 €

Luknjičasti pekač Gourmet
HBBL 71 s prevleko PerfectClean

Za krhko pecivo in hrustljave pice. Tudi za pripravo
pomfrita, še posebej s programom Peka s paro. 

Mat. št. 9.520.620 113,90 €

Pribor za pečice H 2000 / H 6000 / H 7000 s prostornino 49 in 76 litrov in kombinirane parne pečice 
DGC XL/XXL

Plošča za pečenje in pečenje na žaru
HGBB 71 s prevleko PerfectClean

Idealna v kombinaciji z globokim pekačem za
pečenje mesa in pečenje na žaru. Preprečuje mastne
madeže in olajša čiščenje.

Mat. št. 9.520.630 125,90 €

Rešetka za peko in pečenje
HBBR 71/72

Kot površina za polaganje modelov za peko in 
pekačev, idealna za pečenje na žaru.

HBBR 71 PerfectClean Mat. št. 9.524.950 99,90 € 
HBBR 72 PyroFit   Mat. št. 9.520.640  115,90 €

Izvlečna vodila FlexiClip
HFC 70/71/72

Popoln izvlek vodil omogoča stabilnost pekačev in 
rešetke v vsakem položaju. Udobno rokovanje brez 
opeklin.

HFC 70  Mat. št. 9.520.650 187,90 € 
HFC 71 PerfectClean Mat. št. 9.520.660 234,90 € 
HFC 72 PyroFit     Mat. št. 9.520.670 249,90 €

Originalni plitvi pekač Miele
HBB 51 s prevleko PerfectClean

Za peko piškotov, peciva, nizkih kolačev,...
Enostavno čiščenje.

Mat. št. 9.519.690 97,90 €

Originalni globoki pekač Miele
HUBB 51 s prevleko PerfectClean

Idealen za peko npr. debelih, bogato obloženih
kolačev, mesa,...
Služi lahko tudi kot prestrezni pladenj pri pečenju na
rešetki.

Mat. št. 9.519.720 111,90 €

Rešetka za peko in pečenje
HBBR 52

Kot površina za polaganje modelov za peko in 
pekačev, idealna za pečanje na žaru. Prevleka Pyrofi  
za priročno samodejno čiščenje med postopkom 
pirolize.

Mat. št. 10.581.350 94,90 €

Pribor za pečice
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PerfectClean

PerfectClean

PerfectClean PerfectClean

PerfectClean

PerfectClean

Pyrofit

Pyrofit

Pyrofit

PerfectClean PerfectClean

Pribor za pečice H 2000 s prostornino 56 litrov in pečico Dialog



Pribor za pečice

Pribor za pečice H 2000 s prostornino 56 litrov Za H 2265 – H 2268

Originalni globoki pekač Miele
HUBB 91 s prevleko PerfectClean

Idealen za peko npr. debelih, bogato obloženih
kolačev, mesa,...
Služi lahko tudi kot prestrezni pladenj pri pečenju na
rešetki.

Mat. št. 9.520.680 232,90 €

Izvlečna vodila FlexiClip
HFC 92

Popoln izvlek vodil omogoča stabilnost pekačev in
rešetke v vsakem položaju. Udobno rokovanje brez 
opeklin.

Mat. št. 9.520.710 274,90 €

Rešetka za peko in pečenje
HBBR 50

Kot površina za polaganje modelov za peko in
pekačev, idealna za pečenje na žaru.

Mat. št. 9.519.790 79,90 €

Izvlečna vodila FlexiClip
HFC 50

Popoln izvlek vodil omogoča stabilnost pekačev in
rešetke v vsakem položaju. Udobno rokovanje brez
opeklin.

Mat. št. 9.170.810 150,90 €

Izvlečna vodila FlexiClip
HFC 70-C

Popoln izvlek vodil omogoča stabilnost pekačev in 
rešetke v vsakem položaju. Udobno rokovanje brez 
opeklin.

Mat. št. 10.581.490 162,90 €

Univerzalni pribor za pečice

Okrogli model za peko
HBF 27-1

Za peko pic, quichev ali pit.

Mat. št. 9.520.720 66,90 €

Ročaj za jemanje iz pečice
HEG

Za varno odstranjevanje polnih, vročih pekačev in
rešetk.

Mat. št. 3.985.271 23,90 €

Pribor za pečice H 7890
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PerfectClean

PerfectClean

Pyrofit

Kamen za peko Miele Gourmet

HBS 70

Za rezultate kot iz krušne peči
•  Za peko pice, tarte flambée, pogače, kruha in žemljic

• Iz specialne keramike – posebno enakomerni,

hrustljavi rezultati

•  Velike pore optimalno vsrkajo vlago iz testa

•  Na mizi kot plošča za ohranjanje toplote hrani toploto

do 25 min

•  Posebej enostavno čiščenje, ki ga omogoča 

kakovostna glazura

Mat. št. 11.901.190 246,90 €
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Pekač Gourmet primeren za indukcijo
HUB 5001-XL

• Maksimalna napolnjenost približno 8 kg
• Zunanje mere Š x G x V 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Narejen iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Primeren tudi za indukcijska kuhališča

Mat. št. 10.314.310 398,90 €

Pekač Gourmet primeren za indukcijo
HUB 5001-M

I• Maksimalna napolnjenost približno 5 kg
• Zunanje mere Š x G x V 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Narejen iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Primeren tudi za indukcijska kuhališča

Mat. št. 10.314.270 345,90 €

Pekači za pečice H 2000 / H 6000 / H 7000 s prostornino 49 in 76 l in kombinirane parne pečice

Pokrov za pekač Gourmet
HBD 60-35*

Za pekača Miele HUB 62-35 in HUB 5001 XL

Mat. št. 5.136.960 169,90 €

Pokrov za pekač Gourmet
HBD 60-22*

Za pekače Miele HUB 62-22, HUB 5000- M
in 5001- M.

Mat. št. 5.136.950 154,90 €

Pekača za pečice H 2000 s prostornino 56 l in pečico Dialog

Pekač Gourmet primeren za indukcijo
HUB 62-35

• Maksimalna napolnjenost približno 8 kg
• Zunanje mere Š x G x V 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Narejen iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Primeren tudi za indukcijska kuhališča

Mat. št. 10.314.300 386,90 €

Pekač Gourmet primeren za indukcijo
HUB 62-22

• Maksimalna napolnjenost približno 5 kg
• Zunanje mere Š x G x V 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Narejen iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Primeren tudi za indukcijska kuhališča

Mat. št. 10.314.280 344,90 €

Pribor za pečice in kuhalne plošče

Pekač Gourmet
HUB 5000-M

• Maksimalna napolnjenost približno 5 kg
• Zunanje mere Š x G x V 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Narejen iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit

Mat. št. 10.314.250 242,90 €

Teppan - Yaki 
plošča Miele Gourmet

Omogoča enkratno doživetje kuhanja na Mielejevih 
indukcijskih kuhalnih ploščah za pripravo zdravih in 
lahkih jedi.
• FixPosition – štiri silikonske nogice skrbijo za

stabilen položaj
• Vrhunska večslojna jeklena plošča za enakomerno

praženje.
• Optimalno za območja PowerFlex in indukcijo po

celi površini
• Ni primerna za plinske in električne kuhalne plošče

Mat. št. 11.555.900 367,90 €

Plošča za pečenje Miele Gourmet

Omogoča enkratno doživetje pečenja na žaru na
indukcijskih kuhalnih ploščah Miele z območjem 
PowerFlex
• Iz ročno ulite aluminijaste kokilne litine
• Visokokakovostna prevleka proti prijemanju
• Valovita površina, ki omogoča sledove žara

Mat. št. 10.009.310 320,90 €

*V načinu delovanja M Chef se pokrova ne sme uporabljati.



Posoda za parne pečice in parne pečice z mikrovalovi
Primerno za DG 7000 in DGM 6000/7000 - način delovanja kuhanje v pari
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Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 50 - 80 L

 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 50 - 120 L

 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 50 - 40 L

 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 100 - 40 L

• Za pripravo jedi v omakah, lastnem soku ali vodi
(npr. riž, testenine)

• kapaciteta 4,0 l
• uporabna prostornina 3,4 l
• 375 x 400 x 40 mm (Š x G x V)

Mat. št. 10.170.290 45,90 €
 

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
DGGL 50 - 40 L

• Za blanširanje in kuhanje zelenjave, rib, mesa,
krompirja, ...

• kapaciteta 2,2 l
• uporabna prostornina 1,6 l
• 375 x 197 x 40 mm (Š x G x V)

Mat. št. 10.168.190 

Prestrezni pladenj
DMGS 100 - 30 L

• Prestrezni pladenj iz stekla
• Prestrezni pladenj se uporablja v načinih delovanja

s paro za prestrezanje tekočine.

 

Pokrov
DGD 50

za posode za kuhanje v pari
• z zunanjimi dimenzijami Š x G: 375 x 197 mm

Mat. št. 11.323.340 

• Za pripravo jedi v omakah, lastnem soku ali vodi  • Za pripravo jedi v omakah, lastnem soku ali vodi  • Za pripravo jedi v omakah, lastnem soku ali vodi
(npr. riž, testenine)  (npr. riž, testenine)  (npr. riž, testenine)

• Kapaciteta 2,0 l  • kapaciteta 4,1 l  • kapaciteta 5,5 l
• Uporabna prostornina 1,4 l  • uporabna prostornina 3,5 l  • 375 x 197 x 120 mm (Š x G x V)
• 375 x 197 x 40 mm (Š x G x V)  • 375 x 197 x 80 mm (Š x G x V)

Mat. št. 10.168.200 35,90 €  Mat. št. 10.168.230 44,90 €  Mat. št. 11.323.320 56,90 €

45,90 €

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 100 - 40 L

• Za blanširanje in kuhanje zelenjave, rib, mesa,
krompirja, ...

• kapaciteta 4,0 l
• uporabna prostornina 3,4 l
• 375 x 400 x 40 mm (Š x G x V)

Mat. št. 10.170.300 64,90 €

39,90 € • V načinih delovanja z mikrovalovi se vedno
uporabi kot površina za polaganje posode.

• 375 x 394 x 30 mm (Š x G x V)

Mat. št. 11.695.610 75,90 €



Pribor za parne pečice in kombinirane parne pečice
Primerno za DG 6xxx

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
DGGL 4

• Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 3,1 l
• Š x G x V: 325 x 265 x 60 mm

Mat. št. 5.379.570 

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
DGGL 12

Primerna za kombinirane parne pečice.
• Kapaciteta: 5,4 l, uporabna prostornina: 3,3 l
• Š x G x V: 448 x 386 x 40 mm

Mat. št. 8.249.430  
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Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 16

• Kapaciteta: 0,77 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 20 mm

Mat. št. 8.109.060 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 2

• Kapaciteta: 2,5 l, uporabna prostornina: 2,0 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 60 mm

Mat. št. 5.001.390 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 3

• Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 3,1 l
• Š x G x V: 325 x 265 x 65 mm

Mat. št. 5.001.400 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 7

• Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 2,8 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 100 mm

Mat. št. 8.019.361 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 9

• Kapaciteta: 5,7 l, uporabna prostornina: 4,2 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 150 mm

Mat. št. 8.015.103 

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
DGGL 1

• Kapaciteta: 1,5 l, uporabna prostornina: 0,9 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 40 mm

Mat. št. 5.001.370 

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
DGG 20

Primerna za kombinirane parne pečice.
• Kapaciteta: 2,4 l, uporabna prostornina: 1,8 l
• Š x G x V: 450 x 190 x 40 mm

Mat. št. 8.246.340 

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
DGGL 8

• Kapaciteta: 2,0 l, uporabna prostornina: 1,7 l
• Š x G x V: 325 x 265 x 40 mm

Mat. št. 8.227.240 

Primerno za DGC XL/XXL

23,90 € 43,90 €
54,90 €

54,90 € 63,90 € 43,90 €

67,90 € 54,90 €

42,90 €

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 20

Primerna za kombinirane parne pečice.
• Kapaciteta: 2,4 l, uporabna prostornina: 1,8 l
• Š x G x V: 448 x 190 x 40 mm

Mat. št. 8.285.410 58,90 € 85,90 €



Pribor in čistilna sredstva za parne pečice

Pokrov
DGD 1/3

za posode za kuhanje v pari
• z zunanjimi dimenzijami Š x G: 325 x 176 mm

Mat. št. 8.109.071 

Pokrov
DGD 1/2

za posode za kuhanje v pari
• z zunanjimi dimenzijami Š x G: 325 x 265 mm

Mat. št. 7.623.900 

Porcelanasta servirna posoda
DGSE 1

 

Miele tablete za odstranjevanje
vodnega kamna*

• Temeljito odstranjevanje oblog in vodnega kamna
• 6 tablet

Mat. št. 11.201.150 22,90 €

Miele DGClean

Za najboljše rezultate čiščenja kombiniranih parnih
pečic.

Mat. št. 10.172.710 
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*dražilno

Pribor za mikrovalovne pečice / vakuumirne predale

Pokrov za v mikrovalovno pečico

• Pokrov za krožnike

Mat. št. 96.112.523 

Vrečke za vakuumiranje
VB 1828 (velikost S)

• Za shranjevanje in kuhanje sous-vide tekočih
in trdnih živil

• 180 x 280 mm (Š x V)
• 50 vrečk

Mat. št. 10.380.620 

Vrečke za vakuumiranje
VB 2435 (velikost L)

• Za shranjevanje in kuhanje sous-vide tekočih
in trdnih živil

• 240 x 350 mm (Š x V)
• 50 vrečk

Mat. št. 10.380.630 

39,90 € 28,90 €

• Za Mielejeve posode za kuhanje v pari DGG 16, 14
in 2 ter DGGL 1 in 5 (niso v dobavnem kompletu)

• Tudi kot nepregoren model (do 230 °C)
• Primeren za pečenje pri nizki temperaturi
• Za serviranje vročih jedi iz parne pečice Miele
• Mere: Š x G: 375 x 210 mm, višina s pokr ovom: 95 

mm, brez pokrova: 80 mm

Mat. št. 9.438.520 189,90 €

22,90 €

8,90 € 42,90 € 50,90 €

HydroCleaner
4 x 125 ml

Čistilo za funkcijo samočiščenja HydroClean za 
kombinirane parne pečice DGC Pro HC.
• Set štirih plastenk
•  Uporabna doba seta: pribl. eno leto

Mat.-Nr. 12.105.690 € 51,90
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Pribor za kuhinjske nape

DKF 12-R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za nape s kroženjem zraka Miele DA 669x W/D,

DA 579x W, Pur 98 W/D
• Vsebina: 1 filte

 

DKF 11-R

Filtri z aktivnim ogljem so namenjeni zmanjšanju
neprijetnih vonjev med delovanjem nape s kroženjem
zraka.
• Enostavno obnavljanje vsake pol leta v pečici

ali kombinirani pečici

 

DKF 21-R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za napo s kroženjem zraka Miele DA 670x D
• Vsebina: 4 filtr

 

DKF 1000 R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za Miele enote za kroženje zraka

DUU 1000/ 1000-1/ 1000-2
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 10.427.040 

DKF 27-R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za napo s kroženjem zraka DA 7078 D
• Vsebina: 6 filt ov

Mat. št. 11.160.970 

DKF 25-R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za nape s kroženjem zraka Miele DA 609x W,

DA 699x W, DA 6498 W
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 10.271.470 

 

Obnovljivi filtri z aktivnim oglje

• Življenjska doba 3 leta
• Za napo s kroženjem zraka Miele DA 7198 W
• Vsebina: 1 filter

Mat. št. 10.787.630 301,90 €  Mat. št. 10.271.450 289,90 €  Mat. št. 10.271.460 610,90 €

296,90 € 420,90 €

DKF 29-R

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za napo s kroženjem zraka Miele DA 9090 W
• Vsebina: 1 filter

Mat. št. 11.295.570 282,90 €

296,90 €

DKF 30-R

 

Lastnosti enake kot pri DKF 11-R
• Za napo s kroženjem zraka Miele DAD 4x40
• Vsebina: 2 filtra

Mat. št. 11.662.830 376,00 €

• Vsebina: 2 filtra DKF 31-R z okvirjem • Vsebina: 2 filtra DKF 31-R z okvirjem

Mat. št. 11.793.540 499,90 €          Mat. št. 11.793.470 473,90 €

 DKFS 31-R

Za nape skroženjem zraka Miele

DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, 

DAS 4630, DAS 4930

• Set za prvi zagon

 DKF 31-R

Za nape s kroženjem zraka Miele DAS 2620, DAS 

2920,DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 

4930,DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930



Filtri z aktivnim ogljem

DKF 12-P

Za nape s kroženjem zraka Miele DA 669x W/D,
DA 579x W, Pur 98 W/D
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 11.762.580 120,90 €

DKF 11-P

Za napo s kroženjem zraka Miele DA 7198 W
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 11.762.530 120,90 €

DKF 20-P

Za napo s kroženjem zraka Miele DA 290x
• Vsebina: 2 filtr

Mat. št. 11.762.610 197,90 €

DKF 13-P

Za nape s kroženjem zraka Miele DA 34xx, DA 36xx
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 11.762.540 118,90 €

DKF 21-P

Za napo s kroženjem zraka Miele DA 670x D
• Vsebina: 4 filtr

Mat. št. 11.762.630 328,90 €

DKF 19-P

Za napo s kroženjem zraka Miele DA 269x
• Vsebina: 2 filtr

Mat. št. 11.762.560 105,90 €

DKF 30-P

Za napo s kroženjem zraka DAD 4x40

Mat.-Nr. 11.662.790 € 137,00*

Mat. št. 11.662.790 138,00 €

• Vsebina: 2 filtra

DKFS 31-P DKF 31-P

Za nape s kroženjem zraka Miele DAS 2620, DAS 

2920,DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 

4930,DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

102,90 €

Za nape s kroženjem zraka Miele

DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920,

DAS 4630, DAS 4930

• Vsebina: 2 filtra DKF 31-P z okvirjem • Vsebina: 2 filtra DKF 31-P
• Set za prvi zagon

Mat.  št. 11.793.530 99,90 €    Mat.  št. 11.793.450

DKF 29 - P

Za napo s kroženjem zraka Miele DA 9090 W
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 11.292.130 116,90 €

DKF 25-P

Za nape s kroženjem zraka Miele DA 609x W,
DA 699x W, DA 6498 W
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 11.762.650 127,90 €

DKF 29-S

Za nape s kroženjem zraka DA 909x W/9298 W
•  Sensitiv AirClean Filter
• Vsebina: 1 Filter

Mat. št. 12.069.710 132,90 €
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DKF 35-S

Za napi s kroženjem zraka Miele KMDA 7272 in
KMDA 7473.

Mat. št. 12.187.430 142,90 €

DKF 35-P

Za napi s kroženjem zraka Miele KMDA 7272 in
KMDA 7473.
• Vsebina: 1 filte

Mat. št. 12.041.230 116,90 €

Filtri z aktivnim ogljem

•  Sensitiv AirClean Filter
• Vsebina: 1 Filter 



GN HyClean Pure

Za vse sesalnike serij S2, S5, S8, Complete C2-C3
in Classic C1
Vsebina:
• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito motorj

in 1 filter za izhodni zra

Mat. št. 12.281.680 14,90 €

XXL paket vrečk za prah GN
HyClean 3D Efficiency

Za vse sesalnike serij S2, S5, S8, Complete C2-C3 
in Classic C1
Vsebina:
• 16 vrečk za prah, 4 filtri za zaščito motorja in 4 filt
za izhodni zrak

Mat. št. 10.408.410 59,90 €

Vrečke za prah KK
HyClean

Za vse sesalnike serij S1 in Swing H1
Vsebina:
• 5 vrečk za prah, 1 filter za zaščito motorj

in 1 filter za izhodni zra

Mat. št. 10.123.260  15,90 €

Vrečke za prah U 
HyClean 3D Efficiency

Za vse sesalnike serij S7 in Dynamic U1
Vsebina:
• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito motorj

in 1 filter za izhodni zra

Mat. št. 10.123.250 16,90 €

FJM HyClean Pure

Za vse sesalnike serij S 700, S4, S6, Complete C1
in Compact C1-C2
Vsebina:
• 4 vrečke za prah, 1 filter za zaščito motorj

in 1 filter za izhodni zra

Mat. št. 12.281.690 14,90 €

S 8000 - S 8999   S8
S 5000 - S 5999   S5
S 2000 - S 2999   S2
S 800 - S 858
S 600 - S 650
S 400i - S 456i

Complete C3
Complete C2
Classic C1

S 6000 - S 6999   S6
S 4000 - S 4999   S4
S 700 - S 799 
S 500 - S 578
S 300i - S 399
S 290 - S 299
S 241   S 256i

Compact C2
Compact C1
Complete C1

S 7000 - S 7999   S7

Dynamic U1

S 140 - S 166   S1
S 190 - S 198

Swing H1
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Originalne Mielejeve vrečke za prah



Originalni filtri za izhodni zra

3 Filtri AirClean SF-SAC 20/30

Za vse sesalnike serij S2, S300-S800, S4, S5, S6,
S7, S8, Complete C1-C3, Compact C1-C2, Classic,
Dynamic U1

Mat. št. 3.944.711 12,90 €

Filter AirClean Plus
SF-AP 50

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Mat. št. 10.107.860 21,90 €

Filter Silence AirClean
SF-SA 50

Za vse sesalnike serij
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Mat. št. 10.781.510 23,90 €

HEPA AirClean-Filter
SF-HA 30

Za vse sesalnike serij S2, S300-800, S7,
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Mat. št. 9.616.270 45,90 €

Filter HEPA AirClean
SF-HA 50

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Mat. št. 9.616.280 45,90 €

Filter Active AirClean
SF-AA 30

Za vse sesalnike serij S2, S300-800, S7,
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Mat. št. 9.616.080 26,90 €

Filter Active AirClean
SF-AA 50

Za vse sesalnike serij S4, S5, S6, S8,
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Mat. št. 9.616.110 26,90 €

Pribor za sesalnike
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PureAir Silence 
AirClean

Allergy Allergy

Smell
Protect

Smell
Protect

Fini filter za prah
CX SF

Filter Hygiene AirClean 
SF-HY 60

Filter HEPA AirClean
SF-HA 60

Mat. št. 11.639.250 41,90 € Mat. št. 11.639.240 24,90 € Mat. št. 11.639.210 35,90 €

Primerno za vse modele Boost CX1. Primerno za vse modele Boost CX1. Primerno za vse modele Boost CX1.



Sesalna krtača s prilagodljivim zglobom
SSP 10

Za nežno odstranjevanje prahu s predmetov
občutljivih na razenje.

Mat. št. 11.607.230 18,90 €

Ozek nastavek
SFD 10

Za čiščenje težko dostopnih mest.
Dolžina: 30 cm

Mat. št.11.607.350 14,90 €

Prilagodljiv, ozek nastavek
SFD 20

Za čiščenje težko dostopnih mest.
Dolžina: 56 cm

Mat. št. 7.252.100 21,90 €

Prilagodljiva, nastavljiva univerzalna
krtača SUB 20

Za hitro in nežno odstranjevanje prahu.

Mat. št. 11.607.330 33,90 €

Nastavek za čiščenje radiatorjev, lamel
SHB 30

Za posebej udobno odstranjevanje prahu iz rež in
fug ter prezračevalnih rež, klimatskih naprav,
radiatorjev,...

Mat. št. 9.660.490 21,90 €

Pribor

27

Recycled 
plastic 

Recycled 
plastic 

Recycled 
plastic 
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Talni nastavki in krtače

Talni nastavek AllTeQ  
SBD 365 -3

Univerzalni talni nastavek s plastičnim dnom za 
izredno enostavno sesanje vseh talnih površin. 
Primeren za sesalnike serij Swing H1, Classic C1, 
Compact C2, Complete C2 – C3, Blizzard CX1. 
Priporočamo uporabo pri modelih PowerLine.

Mat. št. 11.805.640 87,90 €

Talna krtača za parket
SBB 400-3 Parquet Twister XL

Za nežno in hitro čiščenje parketa in trdih tal.
Velike površine tal očistite veliko hitreje s pomočjo 41
cm široke krtače. Primerna za sesalnike serij Classic
C1, Compact C2, Complete C2–C3.

Mat. št. 7.101.160 73,90 €

Talna krtača za parket
SBB 300-3 Parquet Twister

Za nežno in hitro čiščenje parketa in trdih tal.
Primerna za sesalnike serij Classic C1, Compact C2,
Complete C2–C3.

Mat. št. 7.155.710 62,90 €

Turbo krtača TurboTeQ
STB 305-3

Hitro čiščenje las, nitk in puhasth kosmov, tudi za
občutljivejše preproge. Primerna za sesalnike serij
Classic C1, Compact C2, Complete C2–C3

Mat. št. 10.455.360 116,90 €

Širok nastavek za oblazinjeno pohištvo
SPD 20

Idealen za hitro in temeljito čiščenje oblazinjenega
pohištva in vzmetnic. Prilega se direktno na ročaj
Miele talnega sesalnika.

Mat. št. 11.483.910 25,90 €

Turbo krtača
Turbo MINI STB 101

Za enostavno odstranjevanje kosmov, las in dlak
(širina 16 cm). Primerna za vse talne sesalnike. Prile-
ga se direktno na ročaj ali sesalno cev Miele talnega
sesalnika.

Mat. št. 7.252.850 69,90 €

Nastavek za čiščenje vzmetnic
SMD 10

Za čiščenje težko dostopnih površin med posteljnim
okvirjem in vzmetnico.Tudi za reže med blazinami
oblazinjenega pohištva. Prilega se direktno na ročaj
Miele talnega sesalnika.

Mat. št. 7.252.280 17,90 €

AllTeQ Eco
SBD 365-3

Univerzalni talni nastavek s plastičnim dnom za 
izredno enostavno sesanje vseh talnih površin. 
Primeren za sesalnike serij Swing H1, Classic C1, 
Compact C2, Complete C2 – C3, Blizzard CX1. 
Priporočamo uporabo pri modelih do 1000 W.

Mat.-Nr. 11.607.410 € 87,90



Pribor za robotske sesalnike

Wgsyx V\6 mr V\7

Vrtljiva krtača
RX3-BW

É Zvxirni shwxverm xyhm xvhszvexrs yqe~ermns2
É Oeoszswxri0 xvhri ĸͽixmri0 reviniri m~ wmrxixmͽrml
zpeoir

É Tvmqivre ~e xvhi xepri sfpski mr tvitvski
m~ ovexoml zpeoir

É Zwifmre> 5 zvxpnmze ovxeͽe

Qex2 ĸx2 552;682644 760=4 ÿ

Set pribora
RX2-A

Tveoxmͽir wix tvmfsve ts ykshrm girm0 ~e tvmtsvsͽiri
pixri ~elxizi2 Wix zopnyͽyni>
É 6 jmpxve EmvGpier Tpy
É 6 wxverwom ĸͽixom ,5| pize mr 5| hiwre-
É 5 wix xiwrmp
É 5 zvxpnmzs ovxeͽs

Qex2 ĸx2 542<4<28;4 54=0=4 ÿ

Set tesnil
RX2/RX3-DL

É ^e yͽmroszmxs mr ~eriwpnmzs wiwerni2
É Tvitvswxs mr irswxezrs zwxezpnerni z vsfsxwom wiweprmo
É Tvmqivrs ~e xvhi xepri sfpski mr tvitvski
m~ ovexoml zpeoir

É Zwifmre> 5 xiwrmps tswshi ~e tvel0
5 xiwrmps3tsovsz zepne ovxeͽi

Qex2 ĸx2 5429=62544 750=4 ÿ

Filter AirClean Plus
RX2/RX3-AP

É Yͽmroszmxs jmpxvmverni ~e zweoherni tsx ifi2
É Jmpxvmverni tveĸrml hipgiz m~ tswiwerike ~veoe
É ^eĸͽmxe qsxsvne ~e yͽmroszmxs ͽmĸͽirni
É Zwifmre> 5 jmpxi

Qex2 ĸx2 5429=624<4 670=4 ÿ

Magnetni trak
RX-MB 

É Psͽm sfqsͽne0 ~e oexive ri ĺipmqs0 he nml
vsfsx tswiwe2

É ^eͽewrs epm xvenrs
É Re tvmqiv ~e psͽizerni tvswxsvsz epm tvitvski
É Zwifmre> 8 | 5 qixiv qekrixrike xveoy0 pitmprm xveo

Qex2 ĸx2 542<462894 6;0=4 ÿ

Stranski krtači
RX2/RX3-SB6

É ^e xiqipnmxs ͽmĸͽini z~hspĺ vsfsz mr osxsz2
É Oeoszswxri0 xvhri ĸͽixmri0 reviniri m~ wmrxixmͽrml
zpeoir

É Tvmqivri ~e xvhi xepri sfpski mr tvitvski
m~ ovexoml zpeoir

É Zwifmre> 6 ovxeͽom ,pize mr hiwre-

Qex2 ĸx2 5429=624=4 670=4 ÿ
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Stranski krtači
RX2/RX3-SB20

É ^e xiqipnmxs ͽmĸͽini z~hspĺ vsfsz mr osxsz2
É Oeoszswxri0 xvhri ĸͽixmri0 reviniri m~ wmrxixmͽrml
zpeoir

É Tvmqivri ~e xvhi xepri sfpski

É Zwifmre> 6 ovxeͽom ,pize mr hiwre-

Qex2 ĸx2 552;6825<4 670=4 ÿ

Vrtljiva krtača
RX2-BW

É Zvxirni shwxverm xyhm xvhszvexrs yqe~ermns2
É Oeoszswxri0 xvhri ĸͽixmri0 reviniri m~ wmrxixmͽrml
zpeoir

É Tvmqivre ~e xvhi xepri sfpski mr tvitvski
m~ ovexoml zpeoir

É Zwifmre> 5 zvxpnmze ovxeͽe

Qex2 ĸx2 5429=62554 760=4 ÿ

Tveoxmͽir wix tvmfsve ts ykshrm girm0 ~e tvmtsvsͽiri
pixri ~elxizi2 Wix zopnyͽyni>

 

Set pribora
RX3-A

É 6 fipxve EmvGpier Tpyw
É 6 wxverwom ĸͽixom ,5| pize mr 5| hiwre-
É 5 wix xiwrmp
É 5 zvxpnmzs ovxeͽs

Qex2 ĸx2 552;=72=74 54=0=4 ÿ



 

Ročna električna krtača Electro Comfort
HX SEB

 

• Uporaba pri PowerUnit Solo
• Širina 16 cm - še posebej priročna oblika

Mat. št. 11.384.950 105,90 €

Mat. št. 11.385.020 

Polnilna postaja
HX LS

Li-ionskega akumulatorja

Mat. št. 11.384.900 105,90 €
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Pribor za Triflex 

Filter za fini prah
HX-FSF 1

• Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX1

• Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX1in HX2 • Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX1 in HX2

• Za vzdrževanje sesalne moči

• Kompaktna ročna krtača - prožna in vsestranska  • Optimalen dodatek za polnjenje druge baterije

• Nagubani material zadrži najfinejše prašne delce

• Za uporabo na oblazinjenem pohištvu in  • Omogoča istočasno polnjenje druge baterije

• Zamenjava priporočljiva vsaka 3-4 leta

avtomobilskih sedežih  • Udobno in od naprave neodvisno polnjenje

Li-Ion akumulator
HX LA

• Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX1 in HX2
Powered by Varta

•  Omogoča daljše delovanje - do 60 minut
• Posebej močan zahvaljujoč sedmim visoko

zmogljivim celicam
• Enostavna in hitra zamenjava baterije

Mat. št. 11.384.710 151,90 €

 

 45,90 €

 
 
 

• Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX2
• Za vzdrževanje sesalne moči s funkcijo ComfortClean
• Nagubani material zadrži najfinejše prašne delce
• Zamenjava priporočljiva vsaka 3-4 leta

Mat. št. 11.945.240  45,90 €

 

 

Filter za fini prah Mehki valj Hardfloor Care
HX-FSF 2  HX-HC

53,90 €Mat. št. 11.724.550

• Za brezžični ročni sesalnik Triflex HX2
• Posebej nežen na trdih tleh
• Zmanjša raven hrupa
• Enostavna zamenjava z valjem v krtači



Beležke
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Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo, zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov.
Pridružujemo si pravico do sprememb. Napake niso izvzete. Slike so simbolične. Varujemo okolje: ta brošura je natisnjena na papirju, ki je bil beljen brez uporabe klora.

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon
Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče

Odpiralni čas:
PON–PET od 09.00 do 19.00
SOB od 08.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si

PON-ČET od 08.00 do 16.30
PET od 08.00 do 14.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center
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