
Miele W1 TwinDos.
Ideálny pomocník,
ktorý perie a dávkuje
prací prostriedok za vás.

* Pri zakúpení práčky 
Miele W1 TwinDos
do 31. 8. 2017.

Pracie prostriedky 
na 1 rok 
zdarma*
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S práčkou Miele W1 a najúčinnejším automatickým 
dávkovacím systémom na svete. 
Existuje veľa práčok s automatickým dávkovacím systémom. Ale len 
jedna dosahuje aj merateľne lepší prací účinok: práčka Miele W1 
TwinDos. Len Miele ponúka jedinečný dávkovací systém TwinDos 
s 2-fázovým tekutým pracím prostriedkom – pre neprekonateľne 
čistú bielizeň.

Ak sa v období od 17. 5. do 31. 8. 2017 rozhodnete pre kúpu 
práčky Miele W1 TwinDos, daruje vám Miele pracie 
prostriedky na celý rok*!

Prvú sadu pracích prostriedkov dostanete spolu s vašou novou 
práčkou Miele W1 TwinDos. Ďalšie sady dostanete poštou 
v 2 zásielkach zdarma (každá zásielka obsahuje 3x UltraPhase 1 
a 2x UltraPhase 2). Jednoducho zadajte kód z vouchera na adrese 
shop.miele.sk a my vám pošleme pracie prostriedky zdarma. 

Zažite teraz ten najkomfortnejší spôsob prania – a najlepšie 
výsledky čistenia zo všetkých automatických dávkovacích systémov. 
Využite teraz túto akciu pri kúpe svojej práčky Miele W1 TwinDos.

*  Pracie prostriedky Miele na 250 praní (5 za týždeň) zdarma:
= 7x UltraPhase 1 a 5x UltraPhase 2

Prvotriedne pranie
Teraz 1 rok zdarma
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Exkluzívne 
v Miele

Miele TwinDos
Najlepší systém dávkovania 
tekutých pracích prostriedkov

1) Podľa skúšky inštitútu Öko-Institut e. V. z dňa 6. 9. 2013: "Potenciály úspory práčok vďaka au-
tomatickému dávkovaniu TwinDos"

TwinDos
Druh textilu, množstvo bielizne a stupeň znečistenia – to 

všetko sa musí zohľadniť pri správnom dávkovaní pracieho prostried-
ku. Znie to dosť komplikovane. Preto to teraz za vás urobí vaša práč-
ka Miele.

Do práčky s funkciou TwinDos vložíte 2 zásobníky s pracím pro-
striedkom a prístroj automaticky nadávkuje optimálne množstvo pro-
striedku pre vašu bielizeň.

Pre tie najlepšie výsledky použite jedinečný 2-fázový prací prostrie-
dok UltraPhase 1 a 2. Systém TwinDos obe zložky do pracieho pro-
cesu nadávkuje vždy v optimálnom okamihu. Vďaka tomu bude vaše 
oblečenie dôkladne vyprané, farby ožijú a biela bude žiariť.

A keď budete niekedy chcieť prať s iným pracím prostriedkom, napr. 
s práškom? Žiaden problém! Priečinok na prací prášok môžete pou-
žiť ako obvykle.

30 % úspora pracieho prostriedku1)

Mimochodom, ručne pravdepodobne nedosiahnete dávkovanie 
presne podľa potreby. To potvrdzuje aj inštitút Öko-Institut e.V. vo 
Freiburgu, ktoý potvrdil až 30 % úsporu pracieho prostriedku 
pri automatickom dávkovaní Miele.

Pri kúpe práčky so systémom 
TwinDos dostanete sadu 
kartuší UltraPhase 1 + 2 
zdarma.
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Miele UltraPhase 1 a 2
Najlepší systém dávkovania tekutých pracích prostriedkov
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Žiadny iný tekutý prací prostriedok nevyperie bielu, ako aj farebnú 
bielizeň tak dôkladne, ako 2-fázový systém od Miele. 
Dôvodom je, že bežné tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlo, 
pretože by ho ostatné zložky zničili. Avšak bielidlo je nevyhnutné na 
odstraňovanie odolných nečistôt (káva, čaj, ovocné šťavy, červené 
víno).

Vďaka oddelenému skladovaniu a dávkovaniu prostriedkov Miele Ul-
traPhase 1 a 2 je možné používať v systéme TwinDos bielidlo.
Účinné látky v prostriedku UltraPhase 1 uvoľňujú nečistoty a odstra-
ňujú škvrny, napr. olej a tuk, proteíny a škroby.

S prostriedkom UltraPhase 2 sa do procesu prania v optimálnom 
časovom okamihu pridáva bielidlo a odstráni odolné škvrny, napr. 
kávu, čaj, ovocné šťavy alebo červené víno. 
Zažite chemické laboratórium Miele a čistiace vlastnosti 
prostriedkov UltraPhase 1 a UltraPhase 2 na www.miele.sk 
(Produkty - Pracie prostriedky Miele).

Najlepší systém dávkovania tekutých pracích prostriedkov 
na trhu!
Inštitút Hohenstein preskúmal vlastnosti 2-fázového dávkovacieho 
systému v spojení s pracími prostriedkami Miele UltraPhase 1 
a UltraPhase 2. Vynikajúca účinnosť prania bola potvrdená vo vzťahu 
k odstraňovaniu škvŕn, stupňu belosti, ochrany proti zašediveniu 
a presnosti dávkovania.
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Práčky Miele
Prehľad predností výrobkov*
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CapDosing
Špeciálne požiadavky pre vašu bielizeň môžete celkom 

pohodlne riešiť s dávkovacími kapsulami Miele. Jednoducho sa vlo-
žia do priečinku pre aviváž. Prístroj dávkuje obsah kapsule v optimál-
ny časový okamih do procesu prania - celkom automaticky.
Máte na výber: 6 špeciálnych pracích prostriedkov (Šport, Páperie, 
Outdoor, WoolCare, SilkCare, Impregnácia), 3 aviváže (Aqua, Nature, 
Cocoon) a Booster proti odolným znečisteniam.

Termo-voštinový bubon2)

Keď zvolíte možnosť "Predžehlenie", resp. "Vyhladzova-
nie parou", bubon sa po poslednom odstreďovaní zahreje. Tým sa 
bielizeň prevzdušní, vyhladí a dá sa ľahšie vybrať. A predovšetkým: 
žehlenie ide ľahšie a rýchlejšie od ruky.

PowerWash 2.0
PowerWash 2.0 ponúka čistiaci výkon na najvyššej úrov-

ni – s programom QuickPowerWash je veľmi dobrý výsledok prania 
dosiahnutý za menej ako 1 hodinu. Prístroje perú až o 40 %1) úspor-
nejšie ako vyžaduje najvyššia trieda energetickej účinnosti a to i pri 
kratších dobách chodu: žiadny program netrvá dlhšie ako 3 hodiny. 
Aj menšie dávky bielizne budú vyprané úsporne. To je možné vďaka 
technológii Spin&Spray, ktorá pracuje s veľmi nízkou hladinou vody – 
to šetrí energiu pri ohreve.

*v závislosti od modelu
1)  Úspornejšie ako hraničná hodnota (46) triedy energetickej účinnosti A+++ 
2) Patent: EP 2 390 399 B1
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Manažér programov
Inteligentný a individuálny: vaše osobné požiadavky 

splní Miele stlačením tlačidla s 5 programovými funkciami.

Funkcia Škvrny
Vyberte si z rôznych druhov škvŕn: prístroj prispôsobí 

prací program danej nečistote.

Asistent prania
Vždy dobre poradí: asistent prania vám ponúkne ten najvhodnejší 
program pre vaše textílie.
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Testované na životnosť 20 rokov1)

Jedinečná kvalita: vďaka rozsiahlemu testovaniu ponúka 
spoločnosť Miele mimoriadne dlhú životnosť.

*  To zodpovedá približne 5 programom za týždeň s priemernou dĺžkou 2 hodiny.

Energetická účinnosť
Ukážkové: najlepšia trieda energetickej účinnosti pri optimálnom 
výsledku prania a krátkych programových časoch.

Smaltovaná čelná strana
Nielen pre vaše oči: smaltovaná čelná stena je odolná 

proti poškriabaniu, kyselinám a korózii a veľmi ľahko sa čistí.

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele



Typ/predajné označenie WKG 130 WPS TDos WMG 120 WPS TDos WMG 820 WPS TDos
Naplnenie v kg 8,0 8,0 8,0
Max. otáčky pri odstreďovaní 1 600 1 600 1 600
Prevedenie
S možnosťou podsunutia/podstavenia/usporiadania do veže •/–/• •/–/• •/–/•
Záves dvierok/meniteľný vpravo/– vpravo/– vpravo/–
Dizajn
Farba otočného voliča lotosová biela lotosová biela veko biela/prstenec chróm
Prevedenie ovládacieho panela šikmý 5° zošikmenie 5° zošikmenie
Dizajn dvierok chróm biela s chrómovanými aplikáciami biela s chrómovanými aplikáciami
Displej 1-riadkový 1-riadkový 1-riadkový
Čistiaci výkon
TwinDos • • •
Systém PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/– –/–
CapDosing/funkcia škvrny •/• •/• •/•
Starostlivosť o bielizeň
Voštinový bubon SoftSteam/voštinový bubon •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
SteamCare/predžehlenie –/• –/• –/•
Predvoľba štartu až 24 h/ukazovateľ zostatkového času/denného času •/•/– •/•/– •/•/–
Osvetlenie bubna – – –
Voľba jazyka na displeji/samočistiaci zásobník AutoClean •/• •/• •/•
ComfortLift/pojazdný rám –/– –/– –/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/účinnosti odstreďovania A+++/A A+++/A A+++/A
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh 9 900/176,00 9 900/176,00 9 900/176,00
Hlučnosť pri praní/odstreďovaní v db(A) re1pW 48/73 48/73 48/73
Pripojenie na teplú vodu – – •
Funkcia EcoFeedback/motor ProfiEco •/• •/• •/•
Množstvová automatika/prietokový merač/regulácia penivosti •/•/• •/•/• •/•/•
Najdôležitejšie programy prania
Bavlna/ľahko ošetrovateľné/jemná bielizeň •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/expres/expres 20 –/–/• –/–/• –/–/•
Košele/hodváb/vlna •/•/• •/•/• •/•/•
Tmavá bielizeň/jeans/tmavé, jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/impregnácia/periny •/•/• •/•/– •/•/–
Bielizeň mix/obľúbené –/– –/– –/–
Najdôležitejšie voľby prania
Manažér programov/viac vody/extra tichý –/•/– –/•/– –/•/–
Krátky/namáčanie/predpranie •/•/– •/•/– •/•/–
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/–
Potrebné dokúpiteľné príslušenstvo – – XKM 3100 W
Kvalita
Pracia vaňa Nerez Nerez Nerez
Emailovaná čelná stena/protizávažia zo sivej liatiny •/• •/• •/•
Bezpečnosť
Systém WaterControl/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Detská poistka/PIN kód •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dvierok (pre podstavenie) 1 054/– 1 077/– 1 077/–
Dodávané príslušenstvo
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/• •/•/•
Odporúčaná predajná cena 1 389 Eur 1 399 Eur 1 555 Eur
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Automatické práčky W1 TwinDos
Prehľad sortimentu



Typ/predajné označenie
WKH 132 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

WMH 122 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

WMR 561 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Naplnenie v kg 9,0 9,0 9,0
Max. otáčky pri odstreďovaní 1 600 1 600 1 600
Prevedenie
S možnosťou podsunutia/podstavenia/usporiadania do veže •/–/• •/–/• •/–/•
Záves dvierok/meniteľný vpravo/– vpravo/– vpravo/–
Dizajn
Farba otočného voliča lotosová biela veko biela/prstenec chróm veko biela/prstenec chróm
Prevedenie ovládacieho panela šikmý 5° zošikmenie 5° zošikmenie
Dizajn dvierok chróm biela s chrómovanými aplikáciami biela s chrómovanými aplikáciami
Displej 1-riadkový 1-riadkový 4-riadkový TFT
Čistiaci výkon
TwinDos • • •
Systém PowerWash/PowerWash 2.0 –/• –/• –/•
CapDosing/funkcia škvrny •/• •/• •/•
Starostlivosť o bielizeň
Voštinový bubon SoftSteam/voštinový bubon •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
SteamCare/predžehlenie –/• –/• –/•
Predvoľba štartu až 24 h/ukazovateľ zostatkového času/denného času •/•/– •/•/– •/•/•
Osvetlenie bubna – – LED
Voľba jazyka na displeji/samočistiaci zásobník AutoClean •/• •/• •/•
ComfortLift/pojazdný rám –/– –/– –/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/účinnosti odstreďovania A+++/A A+++/A A+++/A
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh 11 000/130,00 11 000/130,00 11 000/130,00
Hlučnosť pri praní/odstreďovaní v db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Pripojenie na teplú vodu – – –
Funkcia EcoFeedback/motor ProfiEco •/• •/• •/•
Množstvová automatika/prietokový merač/regulácia penivosti •/•/• •/•/• •/•/•
Najdôležitejšie programy prania
Bavlna/ľahko ošetrovateľné/jemná bielizeň •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/expres/expres 20 •/–/• •/–/• •/–/•
Košele/hodváb/vlna •/•/• •/•/• •/•/•
Tmavá bielizeň/jeans/tmavé, jeans –/–/• –/–/• •/•/–
Outdoor/impregnácia/periny •/•/• •/•/– •/•/•
Bielizeň mix/obľúbené –/– –/– •/•
Najdôležitejšie voľby prania
Manažér programov/viac vody/extra tichý •/•/– •/•/– •/•/–
Krátky/namáčanie/predpranie •/–/– •/–/– •/•/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potrebné dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Kvalita
Pracia vaňa Nerez Nerez Nerez
Emailovaná čelná stena/protizávažia zo sivej liatiny •/• •/• •/•
Bezpečnosť
Systém WaterControl/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Detská poistka/PIN kód •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dvierok (pre podstavenie) 1 054/– 1 077/– 1 077/–
Dodávané príslušenstvo
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/• •/•/•
Odporúčaná predajná cena 1 549 Eur 1 549 Eur 1 889 Eur
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Typ/predajné označenie
WMV 960 WPS 
PWash&TDos XL Tronic MC

Naplnenie v kg 9,0
Max. otáčky pri odstreďovaní 1 600
Prevedenie
S možnosťou podsunutia/podstavenia/usporiadania do veže •/–/•
Záves dvierok/meniteľný vpravo/–
Dizajn
Farba otočného voliča –
Prevedenie ovládacieho panela 5° zošikmenie

Dizajn dvierok
strieborná s chrómovanými 
aplikáciami

Displej Touchtronic
Čistiaci výkon
TwinDos •
Systém PowerWash/PowerWash 2.0 –/•
CapDosing/funkcia škvrny •/•
Starostlivosť o bielizeň
Voštinový bubon SoftSteam/voštinový bubon •/–
Komfort pri obsluhe
SteamCare/predžehlenie •/–
Predvoľba štartu až 24 h/ukazovateľ zostatkového času/denného času •/•/•
Osvetlenie bubna LED
Voľba jazyka na displeji/samočistiaci zásobník AutoClean •/•
ComfortLift/pojazdný rám –/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/účinnosti odstreďovania A+++/A
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh 11 000/130,00
Hlučnosť pri praní/odstreďovaní v db(A) re1pW 46/72
Pripojenie na teplú vodu –
Funkcia EcoFeedback/motor ProfiEco •/•
Množstvová automatika/prietokový merač/regulácia penivosti •/•/•
Najdôležitejšie programy prania
Bavlna/ľahko ošetrovateľné/jemná bielizeň •/•/•
QuickPowerWash/expres/expres 20 •/–/•
Košele/hodváb/vlna •/•/•
Tmavá bielizeň/jeans/tmavé, jeans •/•/–
Outdoor/impregnácia/periny •/•/•
Bielizeň mix/obľúbené •/•
Najdôležitejšie voľby prania
Manažér programov/viac vody/extra tichý •/•/–
Krátky/namáčanie/predpranie •/•/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Potrebné dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W
Kvalita
Pracia vaňa Nerez
Emailovaná čelná stena/protizávažia zo sivej liatiny •/•
Bezpečnosť
Systém WaterControl/Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Detská poistka/PIN kód •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 596 x 850 x 643
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dvierok (pre podstavenie) 1 077/–
Dodávané príslušenstvo
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/•
Odporúčaná predajná cena 2 219 Eur14

Automatické práčky W1 TwinDos
Prehľad sortimentu

Kartuša UltraPhase 1 a 2 
1,5 l

2-zložkový prací prostriedok na farebnú a bielu 
bielizeň
• Pre žiarivé farby a žiarivo bielu bielizeň
• Vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri 

nízkych teplotách
• Žiadne nadmerné dávkovanie vďaka automatické-

mu dávkovaniu
• S obsahom - pre 37 (UltraPhase 1), resp. 50 

(UltraPhase 2) pracích cyklov
• Jednoducho perfektné pranie. S Miele. 

UltraPhase 1 14,- €
Obj. č. 10.243.290 

UltraPhase 2 14,- €
Obj. č. 10.243.370  

Svetová novinka!
Najlepší systém dávkovania teku-
tých pracích prostriedkov na trhu 
na farebnú a bielu bielizeň  
– úplne automaticky.



Typ/predajné označenie
WTH 130 WPM 
PWash 2.0 & TDos

WTZH 130 WPM 
PWash 2.0 & TDos XL

Naplnenie v kg pri praní/sušení 7,0/4,0 8,0/5,0
Prevedenie
S možnosťou podsunutia/podstavenia/usporiadania do veže •/–/• •/–/–
Záves dvierok/meniteľný vpravo/– vpravo/–
Práčka s funkciou sušenia
Elektronické meranie zostatkovej vlhkosti/tepelné odstreďovanie •/• •/•
Odstreďovanie
Max. otáčky pri odstreďovaní 1 600 1 600
Dizajn
Farba otočného voliča veko alustrieb./prst. chróm veko alustrieb./prst. chróm
Prevedenie ovládacieho panela šikmý šikmý
Dizajn dvierok chróm chróm
Displej 1-riadkový 1-riadkový
Čistiaci výkon
TwinDos/CapDosing •/• •/•
PowerWash 2.0 • •
Funkcia škvrny • •
Starostlivosť o bielizeň
Voštinový bubon SoftSteam/patentovaný voštinový bubon –/• •/–
Komfort pri obsluhe
SteamCare • •
Predvoľba štartu až 24 h/ukazovateľ zostatkového času/denného času •/•/– •/•/–
Voľba jazyka na displeji/samočistiaci zásobník AutoClean •/• •/•
Osvetlenie bubna/indikácia naplnenia a odporúčané dávkovanie LED/– LED/•
Automatické vyplachovanie filtra na zachytenie vlákien • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/účinnosti prania A/A A/A
Celková spotreba vody v štandardnom programe po praní a sušení v l/
spotreba el. energie v kWh 90/4,48 105/5,36
Množstvová automatika/prietokový merač/regulácia penivosti •/•/• •/•/•
Najdôležitejšie programy prania a sušenia
Bavlna/ľahko ošetrovateľné/jemná bielizeň •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/expres •/• •/•
Košele/hodváb/vlna •/•/• •/•/•
Automatika/tmavá bielizeň/jeans •/•/• •/•/•
Outdoor/impregnácia/perie a páperie •/•/• •/•/•
Športová bielizeň/športová obuv/vankúše •/•/• •/•/•
Konečná úprava parou/osvieženie •/• •/•
Studený vzduch/teplý vzduch •/• •/•
Najdôležitejšie možnosti prania a sušenia
Namáčanie/predpranie/viac vody •/•/• •/•/•
Manažér programov/vyhladzovanie parou •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Potrebné dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W XKM 3100 W
Kvalita
Pracia vaňa Nerez Nerez
Emailovaná čelná stena/protizávažia zo sivej liatiny •/• •/•
Bezpečnosť
Detská poistka/PIN kód/Waterproof-Metal •/•/• •/•/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dvierok (pre podstavenie) 1 055/– 1 132/–
Dodávané príslušenstvo
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/•
Odporúčaná predajná cena 2 149 Eur 2 409 Eur 15

Práčky so sušičkou WT1 TwinDos
Prehľad sortimentu



© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Č. mat. XX XXX XXX / MMS 17-0306 / Chyby a zmeny vyhradené (SK) / 05/17

A Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
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CDN Miele Limited, Vaughan/Ontario
CH Miele AG, Spreitenbach
CL Miele Ltda., Santiago de Chile
CN Miele Electrical Appliances Co. Ltd., Shanghai 
CZ Miele spol.s.r.o., Brno
D Miele & Cie. KG, Gütersloh
DK Miele A/S, Glostrup/Copenhagen
E Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
F Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
FIN Miele Oy, Vantaa/Helsinki
GB Miele Company Ltd., Abingdon
GR Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens
H Miele Kft., Budapest
HK Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
HR Miele d.o.o., Zagreb
I Miele Italia G.m.b.H., Eppan
IND Miele India Pvt Ltd., New Delhi
IRL Miele Ireland Ltd., Dublin
J Miele Japan Corp., Tokyo
KZ Miele LLP, Almaty
L Miele s.à r.l., Luxembourg
LV Miele SIA, Riga
MEX Miele S.A. de C.V., Mexico City
MY Miele Sdn Bhd, Kuala Lumpur
N Miele AS, Nesbru/Oslo
NL Miele Nederland B.V., Vianen
NZ Miele New Zealand Ltd., Auckland
P Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lisbon
PL Miele Sp. z o. o., Warsaw
RO Miele Appliances S.R.L., Bucharest
ROK Miele Korea Ltd., Seoul
RU OOO Miele CIS, Moscow
S Miele AB, Solna/Stockholm
SGP Miele Pte. Ltd., Singapore
SK Miele s.r.o., Bratislava
SLO Miele d.o.o., Ljubljana
SRB Miele d.o.o., Belgrade
TR Miele Elektrikli Aletler, Istanbul
UA Miele LLC, Kiev
UAE Miele Appliances Ltd., Dubai
USA Miele, Inc., Princeton/New Jersey
ZA Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Miele s.r.o.
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE1
 (0800 643 531) 
E-mail: info@miele.sk

Showroom Miele Bratislava
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava 

Tel.: 02/58 103 111 
Fax: 02/58 103 119

Aktívna ochrana životného prostredia:
Použitý papier bol bielený bez použitia chlóru.

Zahraničné zastúpenie 




