
ACCESSOIRES  



M IE LE  AC C ES S O IR ES
Bakplaten met PerfectClean-afwerking
Accessoires voor ovens 

Bakplaat HBB 51 Bakplaat  HBB 71 Bakplaat met gaatjes HBBL 71

• Voor het bakken van koekjes, gebak, dunne 
taarten en nog veel meer

• Voor gebruik met FlexiClips of in de rails.
• Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of  

invetten nodig
• Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij 

PerfectClean-afwerking
• Afmetingen b x d x h: 41,5 x 35 x 2,2 cm
• Voor Dialog Oven (enkel geschikt voor 

conventiontele bedrijfsmodi, niet voor gebruik 
met M Chef)

• Voor het bakken van koekjes, gebak, 
dunne taarten en nog veel meer

• Voor gebruik met FlexiClips of in de rails.
• Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of  

invetten nodig
• Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij 

PerfectClean-afwerking
• Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
• Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 

76 l, evenals voor alle combistoomovens DGC 
XL/XXL

• Voor alles wat knapperig en krokant is,
• Voor knapperig gebak, brood, pizza en frietjes
• Ideaal om te bakken in de Profi-functie
• Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij 

PerfectClean-afwerking
• Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
• Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 

76 l, evenals voor alle combistoomovens DGC 
XL/XXL

M.-Nr. 9519690                                           €60,00 M.-Nr. 9519820                                           €80,00 M.-Nr. 9520620                                           €90,00

PerfectClean-veredeling
Bakplaten en bak- en braadroosters zijn 
behandeld met deze gepatenteerde 
oppervlakveredeling, die unieke 
antiaanbakeigenschappen heeft en uiterst 
goed bestand is tegen snijden. Hardnekkig 
vuil kan moeiteloos worden verwijderd met 
een beetje afwasmiddel en een zachte 
spons. 
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Universele bakplaat HUBB 51 Universele bakplaat HUBB 71 Universele bakplaat HUBB 91

• Ideaal voor het bakken van bijvoorbeeld lekker 
dikke koeken

• Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij 
braden en grillen 

• Voor gebruik met FlexiClip-bakplaarsgeleiders of 
in het zijrooster

• Voor H 2000-toestellen met een bergruimte van 
56 l, voor Dialog Oven

• Afmetingen b x d x h: 41,5 x 34,94 x 4,13 cm

• Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij 
braden en grillen

• Bij braden samen met grillplaat gebruiken
• Voor gebruik met FlexiClip-bakplaatgeleiders of 

in het zijrooster
• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met ovenruimte 

van 49 l of 76 l, evenals voor alle 
combistoomovens DGC XL/XXL

• Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 3,475 cm

• Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij 
braden en grillen

• Bij braden samen met grillplaat gebruiken
• Voor gebruik met FlexiClip-bakplaatgeleiders of 

in het zijrooster
• Voor toestellen met een breedte van 90 cm uit 

de H 6000/H7000-serie
• Afmetingen b x d x h: 72 x 36,55 x 5,6 cm

M.-Nr. 9519720                                            €80,00 M.-Nr. 9519840                                           €90,00 M.-Nr. 9520680                                         €180,00

Grillplaat HGBB 71 Ronde bakvorm HBF 27-1 Ronde geperforeerde bakvorm HBFP 
27-1

• Ideaal voor smaakvolle sauzen, jus en vet 
kunnen niet aanbranden

• Voorkomt opspattend vet, de oven is 
eenvoudiger schoon te maken

• Past precies op de universele bakplaat HUBB 71
• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met ovenruimte 

van 49 l of 76 l, evenals voor alle 
combistoomovens DGC XL/XXL

• Afmetingen b x d x h: 40,3  x 38,5 x 2,5 cm

• Voor het bakken van pizza, quiche,  
taartbodems etc.

• Kan op het rooster geplaatst worden
• 27 cm diameter
• Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of  

invetten nodig
• Extreem krasvast
• Zeer eenvoudig te reinigen dankzij 

PerfectClean-afwerking

• Ideaal voor het bakken van broodjes, 
croissants, pizza's, taart

• Optimale stoomverdeling bij de Profi-functie
• Nooit meer aanbakken, bijzonder krasvast 

dankzij PerfectClean
• Geen bakpapier of invetten nodig
• 27 cm diameter - kan op het rooster geplaatst 

worden

M.-Nr. 9520630                                          €90,00 M.-Nr. 9520720                                          €55,00 M.-Nr. 10116800                                          €55,00
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Draagroosters en andere
Accessoires voor ovens

Draagrooster HBBR 50 Draagrooster HBBR 71 Draagrooster HBBR 72

• Voor het plaatsen van bakvormen en 
braadpannen

• Met PyroFit-veredeling
• Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat 

HUBB 51 plaatsen
• Comfortabele, automatische reiniging tijdens de 

pyrolyse
• Afmetingen b x d x h 42,0 x 34,35 x 2,75 cm
• Voor H 2000-toestellen met een bergruimte van 

56 liter

• Voor het plaatsen van bakvormen en 
braadpannen

• Met PerfectClean-veredeling
• Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat 

HUBB 71 plaatsen
• Gemakkelijk te reinigen dankzij de 

PerfectClean-veredeling
• Comfortabele, automatische reiniging tijdens de 

pyrolyse
• Afmetingen b x d x h: 44,36 x 38,00 x 2,50 cm
• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met ovenruimte 

van 49 l of 76 l, alsook voor alle 
combistoomovens DGC XL/XXL

• Voor het plaatsen van bakvormen en 
braadpannen

• Met PyroFit-veredeling
• Voor het grillen eenvoudig op de HUBB 71 te 

plaatsen
• Comfortabele, automatische reiniging tijdens de 

pyrolyse
• Afmetingen b x d x h: 44,36 x 38,0 x 2,5 cm
• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met ovenruimte 

van 49 l of 76 l

M.-Nr. 9519790                                           €60,00 M.-Nr. 9524950                                           €72,00 M.-Nr. 9520640                                         €90,00

Originale Miele-draagroosters
Fornuizen, ovens en combistoomovens van Miele worden geleverd 
met een bak- en braadrooster. Wilt u uw ovenruimte nog beter 
benutten en op meerdere bereidingsniveaus tegelijk bakken of 
braden, dan kunt u uw toestel uitrusten met extra roosters. Miele-
roosters zijn niet enkel geschikt als draagroosters voor bakvormen, 
ze zijn ook ideaal om worstjes en vlees te bakken of grillen. Om het 
afdruipende vet op te vangen, legt u het rooster op de originele 
Miele universele bakplaat. Ze passen perfect op elkaar. Net zoals de 
grill- en braadplaat perfect past op de universele bakplaat. Originele 
Miele-roosters kunt u naar wens op de FlexiClip-bakplaatgeleiders 
inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters in de ovenruimte. 

PyroFit
Zijroosters, bak- en braadroosters en FlexiClip-bakplaatgeleiders 
met PyroFit-veredeling zijn na elke pyrolisereiniging weer stralend 
schoon. Toebehoren met deze veredeling kunt u in de ovenruimte 
laten tijdens de pyrolysereiniging. Zo worden ze automatisch 
meegereinigd. 

3



Draagrooster HBBR 92 Gourmet-baksteen HBS 60 Koudhandgreep HEG

• Voor het plaatsen van bakvormen en 
braadpannen

• Met PyroFit-veredeling
• Voor het grillen eenvoudig op de HUBB 91 te 

plaatsen
• Comfortabele, automatische reiniging tijdens de 

pyrolyse
• Afmetingen b x d x h: 1,6 x 36,00 x 3,00 cm
• Voor toestellen met een breedte van 90 cm uit 

de H6000/H7000-serie 

• Voor het bakken van pizza, brood, broodjes en 
hartig gebak

• Dezelfde resultaten als bakken met een 
steenoven

• Als warmhoudplaat op tafel, houdt de warmte tot 
25 minuten vast

• Ideaal voor het bakken van zeer vloeibaar deeg
• Hoger rendement door hoge contactwarmte
• Bijzonder eenvoudig te reinigen dankzij 

hoogwaardige emaille-laag
• Van vuurvast, geglazuurd aardewerk - inclusief 

houten spatel
• Niet geschikt voor gebruik in ovens met 

microgolfoven en in stoomovens mer volledige 
ovenfunctie. Geschikt voor gebruik in  
Dialog Oven

• Voor het veilig uitnemen van volle, hete 
bakplaten en roosters

• Voor de stabiele ondersteuning van zware platen

M.-Nr. 9520700                                        €149,00 M.-Nr. 5382220                                        €249,00 M.-Nr. 3985271                                           €19,00
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FlexiClip-bakplaatgeleiders volledig uitrekbaar
Accessoires voor ovens

FlexiClip-bakplaatgeleiders
Met bakplaatgeleiders kunt u bakplaten, bak- en braadroosters en 
braadpannen volledig uit de ovenruimte trekken. Hiermee blijven ze 
veilig staan in elke positie. Zo kunt u gemakkelijk een gebraad 
besprenkelen zonder enig risico op verbranding. Ook handig aan  
FlexiClip-bakplaatgeleiders is dat u bakplaten, roosters en 
braadpannen op verschillende tijdstippen kunt inschuiven of op 
andere hoogte kunt plaatsen. U kunt in toaal tot 3 bereidingsniveaus 
tegelijk gebruiken als uw ovenruimte uitgerust is met 3 paar 
FlexiClip-bakplaatgeleiders (maximum aantal). U bevestigt de 
FlexiClip-bakplaatgeleiders in een handomdraai op de zijroosters in 
de ovenruimte. 

Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders 
FlexiClip HFC 70-C

Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders 
FlexiClip HFC 70

Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders 
FlexiClip HFC 71

• Voor H 2000 Active • Voor H 2000/H 6000/H 7000 met een  
ovenruimte van49 l of 76 l

• Ook voor alle combistoomovens DGC XL met 
fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL

• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met een  
ovenruimte van 49 l of 76 l

• Ook voor alle combistoomovens DGC XL met 
fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL

M.-Nr. 10581490                                        €120,00 M.-Nr. 9520650                                         €135,00 M.-Nr. 9520660                                         €175,00

Combinatiemogelijkheden voor FlexiClip-bakplaatgeleiders

Benaming
H 2000  
Active

H 6000 / H 7000 
49 l / 76 l

H 6000 / H 7000 
90 cm

DGC 6000 XL/XXL
DGC7000 XL (vanaf  

fabrieksnummer 127273729)

HFC 70 C •

HFC 70 • •

HFC 71 PerfectClean • •

HFC 72 PyroFit •

HFC 92 PyroFit •

• = Compatibel

 

Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders 
FlexiClip HFC 72 / HFC 92

• HFC 72 voor H 2000/H 6000/H 7000 met een 
ovenruimte van 49 l of 76 l

• HFC 92 voor toestellen met een breedte van 90 
cm uit de H 6000/H 7000-serie

M.-Nr. 9520670 (HFC 72)                          €195,00
M.-Nr. 9520710 (HFC 92)                          €210,00
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Keukenhulpjes
Accessoires voor ovens

Glazen schaal HGS 100 Originele Miele-warmhoudplaat WHP 70 Serveerschaal DGSE 1

• Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake
• Voor gebruik in Miele-ovens met microgolfoven
• Tijdbesparing bij het bakken in BM in 

combinatiemodus
• Eveneens te gebruiken in de Miele-

microgolfovens M 110 E en M 130 E
• Afmetingen b x d x h: 45,5 x 35,3 cm

• Voor het opwarmen van gerechten in de 
ovenruimte van uw oven of stoomoven met 
volwaardige ovenfunctie

• Bij een temperatuur van 180-200 °C, 
warmeluchtmodus plus 20-30 minuten 
opwarmen

• Voor gebruik rechtsreeks in de zijroosters of 
FlexiClips

• Inhoud: 1 warmhoudplaat, 1 onderlegger, 2 
houdgrepen

• Voor Miele oven met een ovenruimte van 49 l of 
76 l resp. voor Miele gecombineerde stoomoven 
XL/XXL met een ovenruimte van 48 l of 68 l 

• Voor het serveren van warme gerechten uit de 
Miele-stoomoven

• Geschikt voor hete schalen of stoomovenpannen 
(tot 230 °C)

• Ook voor slow cooking in de culinaire lade ESW 
• Schaal en deksel van Villeroy& Boch, van 

duurzaam porselein
• Afmetingen l x b: 375 x 210 mm, hoogte met 

deksel: 95 mm, zonder deksel: 80 mm

M.-Nr. 4317620                                         €67,00 M.-Nr. 9275710                                          €265,00 M.-Nr. 9438520                                         €125,00

Snijplank DGSB 2 Porseleinen pannen

• Met inschuifmogelijkheid voor stoomovenpannen 
en de braadpan KMB 5000 S

• Met 2 niveaus, bijv. voor stoomovenpannen
• Van geolied beukenhout met antislip siliconen 

voetjes
• Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul

• Buitenafmetingen diepe pan b x d x h:  
32,5 x 17,6 x 6,5 cm

• Buitenafmetingen platte pan b x d x h:  
32,5 x 17,6 x 6,5 cm

• Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-
stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 9120970                                          €119,00 M.Nr. 99288432 ( platte pan)                     €25,00
M.Nr. 99288433 ( platte pan)                     €35,00
M.Nr. 99288434 ( platte pan)                     €50,00
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Gourmetpannen
Accessoires voor ovens

Gourmetpan HUB 5000-M Gourmetpan voor inductie HUB 5001-M Gourmetpan voor inductie HUB 62-22

• Om te braden, smoren en gratineren
• Max. vulgewicht ca. 5 kg 
• Voorzien van gegoten aluminium met 

anti-aanbaklaag
• Eenvoudig schoon te maken dankzij de 

hoogwaardige anti-aanbaklaag
• Geschikt voor ovens en op HiLight-kookplaten
• Buitenafmetingen b x d xh: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Voor H 2000/ H 7000 met een ovenruimte van 

49 l en 76 l, alsook voor alle combistoomovens 
DGC 6000/7000

• Kan ook gebruikt worden op elektrische 
kookplaten ( niet bij gas of inductie)

• Zonder deksel HBD 60-22

• Om te braden, smoren en gratineren
• Max. vulgewicht ca. 5 kg 
• Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en 

HiLight-kookplaten
• Voorzien van gegoten aluminium met 

anti-aanbaklaag
• Eenvoudig schoon te maken dankzij de 

hoogwaardige anti-aanbaklaag
• Buitenafmetingen b x d x h: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Voor H 2000/ H 7000 met een ovenruimte van 

49 l en 76 l, alsook voor alle combistoomovens 
DGC 7000

• Kan gebruikt worden op alle kookplaten, behalve 
gas 

• Zonder deksel HBD 60-22

• Om te braden, smoren en gratineren
• Max. vulgewicht ca. 5 kg 
• Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en 

HiLight-kookplaten
• Voorzien van gegoten aluminium met 

anti-aanbaklaag
• Eenvoudig schoon te maken dankzij de 

hoogwaardige anti-aanbaklaag
• Buitenafmetingen b x d x h: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Voor H 7000 BM (op draagrooster) 

en Dialog Ovens
• Kan gebruikt worden op alle kookplaten, behalve 

gas
• Zonder deksel HBD 60-22

M.-Nr. 10314250                                        €180,00 M.-Nr. 10314270                                        €235,00 M.-Nr. 10314280                                        €235,00

Miele-gourmetpannen
In ons aanbod vindt u originele Miele-gourmetpannen om gebraad, 
gratins, ovenschotels en tal van andere gerechten te bereiden. Ze 
zijn perfect afgestemd op ovens en combistoomovens van Miele. U 
kunt ze inschuiven in de zijroosters, op apart uitschuifbare 
comfortrails of op Flexiclip-bakblikgeleiders, of u kunt ze plaatsen op 
het rooster. Alle originele Miele-gourmetpannen zijn 
coquillegietstukken: ze zijn met de hand gegoten uit aluminium en 
daarna verdedeld met een hoogwaardige antiaanbaklaag. Voordeel? 
Geen aangekoekte etensresten en een supergemakkelijke reiniging. 
Voor alle Miele-gourmetpannen biedt Miele een rvs-deksel dat er 
perfect op past. Het deksel wordt niet meegeleverd bij de 
gourmetpannen. U dient het dus afzonderlijk te bestellen. 
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Gourmetpandeksel HBD 60-22 Gourmetpan HUB 5001-XL Gourmetpandeksel HBD 60-35

• Voor Miele-braadpannen HUB 61-22, 62-22, 
5000 M en 5001 M 

• Van hoogwaardig roestvrij staal
• Niet gebruiken in ovens met magnetron of bij het 

grillen
• Afmetingen b x d x h: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm

• Om te braden, smoren en gratineren
• Max. vulgewicht ca. 8 kg. Voorzien van gegoten 

aluminium met anti-aanbaklaag
• Eenvoudig schoon te maken dankzij de 

hoogwaardige anti-aanbaklaag
• Buitenafmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm
• Voor H 2000/H 6000/H 7000 met een 

ovenruimte van 49 l of 76 l, alsook voor alle 
combistoomovens DGC 7000

• Geschikt voor alle kookplaten, behalve gas
• Zonder roestvrijstalen deksel HBD 60-35

• Voor Miele-gourmetpannen HUB 61-35 en HUB 
5000 XL

• Van hoogwaardig roestvrij staal
• Niet gebruiken in ovens met magnetron of bij het 

grillen
• Niet geschikt voor compacte inbouwovens
• Wordt niet geleverd bij braadsleden
• Afmetingen b x d x h: 39,00 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5136950                                         €109,00 M.-Nr. 10314310                                        €290,00 M.-Nr. 5136960                                         €119,00

Combinatiemogelijkheden voor FlexiClip-bakplaatgeleiders

Benaming Deksel H 2000/
H 6000/H 7000 

H 6000 BM
H 7000 BM

DGC 7000
DGC 6600
DGC 6865

DO 7000

HBD 
60-22

HBD 
60-35

49 l 
76 l 90 cm

Voor elektrische 
kookplaten

HUB 5000-M • • R •

Voor inductie en 
elektrische 
kookplaten

HUB 5001-M • • R •

HUB 5001-XL • • R •

HUB 62-22 • R E1 •

HUB 62-35 • R E1

• = Compatibel 

= Pan past in het rooster of op FlexiClips (afhankelijk van het toestel)

R = De gourmetbraadpan kan alleen op het rooster worden gebruikt

E1 = De gourmetbraadpan mag alleen op het rooster worden gebruikt op het
onderste niveau

Gourmetpan HUB 62-35

• Om te braden, smoren en gratineren
• Max. vulgewicht ca. 8 kg 
• Voorzien van gegoten aluminium met 

anti-aanbaklaag
• Eenvoudig schoon te maken dankzij de 

hoogwaardige anti-aanbaklaag
• Buitenafmetingen: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Binnenafmetingen: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm
• Geschikt voor H 7000 BM (op draagrooster) en 

alle 90 cm brede ovens H 6000/H 7000
• Geschikt voor alle kookplaten, behalve gas
• Zonder roestvrijstalen deksel HBD 60-35

M.-Nr. 10314300                                       €290,00
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Stoomovenpannen met deksel
De stoomovenpannen in ons aanbod kunt u in 
alle Miele-stoomovens plaatsen. Met de extra 
grote stoomovenpannen voor de Miele-
combistoomovens met alle functies van een 
klassieke oven (DGC XL) kunt u de grote 
ovenruimte van deze toestellen optimaal 
benutten. Gewone stoomovenpannen zijn 
geschikt om gerechten met saus en fond te 
bereiden of om gerechten zoals pasta en rijst in 
water gaar te koken. Stoomovenpannen met 
een grotere inhoud zijn ideaal voor het bereiden 
van soepen, éénpansgerechten en 
ovenschotels. Stoomovenpannen met gaatjes 
zijn uitstekend geschikt om te blancheren of 
groenten, vis, vlees en aardappelen te bereiden 
zonder saus of fond. Ook voor het ontdooien 
zijn stoomovenpannen met gaatjes ideaal. Alle 
Miele-stoomovenpannen zijn van professionele 
kwaliteit. Made in Europe. Ze zijn vervaardigd 
uit 0,6 mm dik rvs en hun oppervlakken zijn 
speciaal behandeld. 

Accessoires voor stoomovens en  
stoomovens met microgolfoven (DGM)
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Stoomovenpan zonder gaatjes 
DGG 50-40 

Stoomovenpan zonder gaatjes 
DGG 50-80 

Stoomovenpan zonder gaatjes 
DGG 100-40 

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen, 
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000
• Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 40 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen, 
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000
• Inhoud: 4,2 l, netto-inhoud: 3,6 l
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 80 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen, 
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000
• Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 400 x 40 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

M.-Nr. 10168200                                         €25,00 M.-Nr. 10168230                                         €35,00 M.-Nr. 10170290                                          €40,00

Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 50-40 

Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 100-40 Glazen schaal DMGS 100-30 

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000
• Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 40 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000
• Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 400 x 40 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

• Voor de bereiding van gerechten met de 
microgolfovenfunctie

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 6000/7000
• Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 394 x 30 mm
• Ook geschikt als opvangschaal bij het 

stoomkoken

M.-Nr. 10168190                                         €40,00 M.-Nr. 10170300                                        €50,00 M.-Nr. 10168180                                          €60,00

Stoomovenpan zonder gaatjes 
DGG 50-120

Deksel stoomovenpan
DGD 50

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen,  
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Geschikt voor DG 7000 en DGM 6000/7000
• Inhoud: 5,5 l
• Buitenafmetingen: b x d x h: 375 x 197 x 120 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

• Voor het afdekken van kookpotten van speciale 
bereidingen (bv. smelten van chocolade) tijdens 
het verwarmen en voor het bewaren na het 
koken

• Geschikt voor kookpotten met een diepte van 
197 mm ( DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120)

• Buitenafmetingen b x d: 375 x 197 mm
• Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie

M.-Nr. 11323320                                          €50,00 M.-Nr. 11323340                                          €30,00
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Combistoomovens
Accessoires

Stoomovenpan zonder gaatjes
DGG 20

Stoomovenpan met gaatjes 
DGGL 20

Stoomovenpan met gaatjes 
DGGL 12

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen,  
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l
• Afmetingen b x d x h: 450 x 190 x 40 mm
• Op maat van de combi-stoomoven

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l
• Afmetingen b x d x h: 448 x 190 x 40 mm
• Op maat van de combi-stoomoven 

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Inhoud: 5,4 l, netto-inhoud: 3,3 l
• Afmetingen b x d x h: 448 x 386 x 40 mm
• Op maat van de combi-stoomoven

M.-Nr.8246340                                            €30,00 M.-Nr. 8285410                                           €45,00 M.-Nr. 8249430                                           €60,00
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Vrijstaande stoomovens en drukstoomovens
Accessoires 

Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 2 Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 3 Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 7

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen  
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Inhoud: 2,5 l, netto-inhoud: 2,0 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 60 mm

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen  
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 65 mm
• Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens

• Voor de bereiding van gerechten in sauzen  
fonds of water (vb. rijst, pasta)

• Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 2,8 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 100 mm
• Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens

M.-Nr. 5001390                                           €35,00 M.-Nr. 5001400                                           €35,00 M.-Nr. 8019361                                           €45,00

Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 9 Opvangschaal DGG 16 Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1

• Inhoud: 5,7 l 
• Buitenafmetingen b x d x h: 32,5 x 17,6 x 15 cm
• Geschikt voor alle stoomovens (XL-XXL-

stoomoven met draagrooster)

• Buitenafmetingen b x d x h: 32,5 x 17,6 x 2 cm
• Kan ook als bakplaat gebruikt worden
• Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven 

met draagrooster)

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Inhoud: 1,5 l, netto-inhoud: 0,9 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 40 mm

M.-Nr. 8015103                                            €55,00 M.-Nr. 8109060                                           €20,00 M.-Nr. 5001370                                           €40,00

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 4 Stoomovenpan met gaatjes DGGL 8 Deksel DGD 1/2

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 60 mm
• Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens

• Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en 
aardappelen zonder fond

• Inhoud: 2,0 l, netto-inhoud: 1,7 l
• Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 40 mm
• Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens

• Voor stoomovenpannen
• Afmetingen b x d: 325 x 265 mm
• Van roestvrij staal
• Voor stoomovenpannen DGG 3

M.-Nr. 5379570                                           €45,00 M.-Nr. 8227240                                           €35,00 M.-Nr. 7623900                                           €35,00
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Draagrooster stoomovenpan

Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8249560                                          €40,00

Combinatiemogelijkheden voor stoomovenpannen

Benaming Stoomoven Stoomoven met microgolf Combi-stoomoven Vrijstaande
stoomoven Drukstoomoven CleanSteal deksel 

Nis 
ovenruimte 45 cm 45 cm 45 cm/60 cm 38 cm 38 cm DGD 1/2 DGD 1/3

DGG 50-40 L • •

DGG 50-80 L • •

DGG 100-40 L • •

DGG 50-40 L • •

DGG 100-40 L • •

DGG 20 • •

DGGL 20 •

DGGL 12 •

DGG 2 • • •

DGG 3 • •

DGG 7 • • •

DGG 9 • •

DGG 16 • •

DGGL 1 • •

DGGL 4 •

DGGL 8 •

• = Compatibel 

13



Cleansteel deksel met greep DGD 1/3

• Voor stoomovenpannen
• Afmetingen B x D: 325 x 176 mm
• Van roestvrij staal
• Voor stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en  

DGG 9

M.-Nr. 8109071                                           €25,00

Koken en bakken 
Accessoires voor koken en bakken

Opvulpaneel AB 45-7 Opvulpaneel AB 36 Cleantsteel Opbvulpaneel AB 38-1 Cleansteel

• Voor een nis van 45 cm 
• Ideale aanpassing van het aan de nis met het 

opvulpaneel
• Minder vingerafdrukken en eenvoudig te  

reinigen — CleanSteel
• AB 45-7 Cleansteel, in combinatie met DGD  

7035 (M.-Nr. 9350640)
• AB 45-7L Cleansteel, in combinatie met DGD 

7635 CLST (M.-Nr. 9350630)
• AB 45-7L Obsidiaanzwart, in combinatie met 

DGD 7635 OBSW (M.-Nr. 9350620)

• Voor een nis van 36 cm in combinatie  
met M22xx

• Ideale aanpassing van het toestel aan de nis met 
het opvulpaneel

• Minder vingerafdrukken en eenvoudig  
te reinigen — CleanSteel

• Voor een nis van 38 cm in combinatie met 
M22xx

• Ideale aanpassing van het toestel aan de nis met 
het opvulpaneel

• Minder vingerafdrukken en eenvoudig te reinigen 
— CleanSteel

M.-Nr. 9350640                                         €100,00
M.-Nr. 9350630                                         €120,00
M.-Nr. 9350620                                         €120,00

M.-Nr. 7134340                                           €39,00 M.-Nr. 7134480                                           €89,00
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Afdekstrip ESWKL 60 Afdekstrip HKL 60 Opvulstrook HAL 5900

• Voor ESW culinarie lades van Generatie 7000
• ESKWL 60 TFSW in combinatie met ESW van 

Generatie 7000

• Voor afdekking van de meubelkant tussen twee 
verticaal ingebouwde toestellen

• Harmonische uitstraling bij inbouw
• Verticale combinatie van 45 cm en 60 cm hoge 

toestellen
• M.-Nr. 7114780 Cleansteel 
• M.-Nr. 5165170 Diepzwart
• M.-Nr. 10410570 Garfietgrijs

Voor de inbouw van 90 cm brede ovens in de 
onderkast. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte 
voor de inbouw van een zelfvoorzienende 
elektrische, glaskeramische kookplaat.

M.-Nr. 11179710                                          €49,00 M.-Nr. 7114780 CleanSteel                        €35,00
M.-Nr. 5165170 Diepzwart                         €35,00
M.-Nr. 10410570 Grafietgrijs                     €35,00

M.-Nr. 7032520                                           €90,00

Opvulpaneel AB 42-1 Opvulpaneel  AB 45-9 Cleansteel Inzetstuk ENB 1060

• Voor een nis van 42 cm in combinatie 
• met M22xx
• Ideale aanpassing van het toestel aan de nis met 

het opvulpaneel
• Minder vingerafdrukken en eenvoudig te  

reinigen — CleanSteel

• Voor een nis van 45 cm in combinatie met 
M22xx

• Ideale aanpassing van het toestel aan de nis met 
het opvulpaneel

• Minder vingerafdrukken en eenvoudig te  
reinigen — CleanSteel

• Voor een optimale spatie tussen 
Miele-inbouwtoestellen

• Uit gepoedercoat materiaal
• Belastbaar tot 60 kg
• Inclusief  schroeven

M.-Nr. 7027170 (CleanSteel)                      €85,00
M.Nr. 7027140 (wit)                                   €100,00

M.-Nr. 7134490                                         €105,00 M.-Nr. 10810730                                          €69,00

Koken en bakken 
Accessoires voor koken en bakken

15



Kleine vacumeerzakjes VB 1828 Grote vacumeerzakjes VB 2435

• Voor het bewaren en sous-vide koken van 
vloeibare en vaste voeding

• Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C
• Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer
• Beschermt tegen vriesbrand
• Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven 
• Glad en scheurbestendig
• Afmetingen: 180 x 280 mm - Inhoud: 50 stuks

• Ideaal voor sous-vide koken
• Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C
• Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer
• Beschermt tegen vriesbrand
• Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven 
• Glad en scheurbestendig
• Afmetingen: 240 x 350 mm - Inhoud: 50 stuks

M.-Nr. 10380620                                         €34,99 M.-Nr. 10380630                                         €39,99

Vacuümlades
Accessoires voor vacuümlades
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Kookplaten
Accessoires kookplaten
Perfect kookgerei voor
Miele-kookplaten

Als je een inductiekookplaat gebruikt, heb je 
aangepast kookgerei nodig. Afhankelijk van het 
kookgerei of het vloeistofniveau in de potten 
kunnen bij het koken op inductiekookplaten 
geluiden ontstaan. Deze worden veroorzaakt 
door elektromagnetische trillingen. Samen met 
onze leverancier iittala hebben we ervoor 
gezorgd dat het aanbevolen 'All Steel' 
kookgerei in combinatie met onze 
inductiekookplaten nauwelijks waarneembare 
geluiden veroorzaakt. Bovendien verdelen de 
potten en pannen uit de 'All Steel'-collectie de 
warmte uitmuntend dankzij hun hoogwaardige 
meerlagige bodem, die bovendien uitermate 
vlak is. Zo houden ze optimaal contact met de 
kookplaat. Het 'All Steel'-kookgerei van iittala 
gaat perfect samen met de inductiekookplaten 
van Miele en kan ook op elektrische en 
gaskookplaten worden gebruikt. Exclusief voor 
Miele heeft iittala zijn 'All Steel'-collectie van 
een matte geborstelde afwerking voorzien. 

17



Italla kookpot KMKT 1825-1 Italla kookpot KMKT 2040-1 Italla kookpot KMKT 2460-1

• Onderdeel van het vierdelige pannenset  
KMKS 5704

• Diameter van bodem 15,5 cm,  
boven 18 cm, 2,5 liter

• Onderdeel van het vierdelige pannenset  
KMKS 5704

• Diameter van bodem 18,5 cm  
(boven 20 cm), inhoud: 4,0 l

• Diameter van bodem 22,2 cm (boven 24 cm),
inhoud: 6,0 l

M.-Nr.10735800                                         €110,00 M.-Nr 10735790                                        €130,00 M.-Nr. 10735780                                        €170,00

Italla wokpan KMWP 2820-1

• Onderdeel van het vierdelige pannenset  
KMKS 5704

• Diameter onderaan 18 cm, bovenaan 28 cm
• Kwaliteitsvolle Hardtech TM Superior teflonlaag
• Hoogwaardige bodem van 3 lagen

M.-Nr.11097200                                         €110,00

Ittala vierdelige pannenset KMTS 5704-1 Ittala braadpan KMBP 2800-1 Ittala steelpan KMSK 1615-1

• Inhoud: braadpan 28 cm; steelpan 16 cm/1,5 l; 
kookpot 18 cm/ 2,5 l en kookpot 20 cm/4,0 l 

• Onderdeel van de vierdelige  
pannenset KMTS 5704

• Diameter van bodem 22 cm, 
diameter boven 28 cm

• Met hoogwaardige anti-aanbaklaag 
GREBLON-Stonehenge

• Perfect samenspel met Miele- 
inductiekookplaten

• Voorzien van hoogwaardige bodem die uit 
meerdere lagen bestaat

• Onderdeel van de vierdelige pannenset  
KMTS 5704

• Diameter van bodem 15 cm (boven 16 cm), 
inhoud: 1,5 l

• Perfect samenspel met Miele- 
inductiekookplaten

• Voorzien van hoogwaardige bodem die 
uitmeerdere lagen bestaat

M.-Nr. 1045180                                         €360,00 M.-Nr. 10461240                                        €110,00 M.-Nr. 10735810                                        €100,00

Gourmet-grillplaat GGRP

• Voor een unieke grillbeleving op  
Miele-inductiekookplaten

• Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en 
volledige inductie

• Een echt grillaroma dankzij het gegolfde 
oppervlak

• Hoogwaardige antiaanbaklaag
• Niet geschikt voor gas- en elektrische 

kookplaten
• De 4 siliconenvoetjes zorgen dat hij stevig op 

de kookplaat staat

M.-Nr. 10009310                                       €209,00
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TwoInone, SmartLine & ProLine
De accessoires voor Miele-TwoInOne, ProLine en SmartLine zijn speciaal voor deze 
toestellen ontworpen. Hun kenmerken en functies maken een optimale installatie en veelzijdig 
gebruik van uw apparatuur mogelijk, waardoor perfecte resultaten worden gegarandeerd. 
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Grillplaat CSGP 1300 Vlamschutter CSGF 7000 Wokpan CSWP 1450

• Voor het grillen en braden van  
vlees, vis, groenten etc.

• Perfect aangepast aan het Miele Combiset-
element CS 1312 BG

• Aan twee kanten bruikbaar - één zijde 
geribbeld, één zijde glad

• Van gietijzer met speciale emaile-laag
• Inclusief afneembare greep voor rechts- en 

linkshandigen
• Voor gebruik op de CS 1312 BBQ Grill

• Voor het gebruik van meerdere Smartline 
gaselementen met centraal geplaatste 
werkbladdampkap CSDA 7000 FL

• Magnetische fixatie 
• Verhindert op betrouware wijze dat de gasvlam 

in de ventilator van de tafel wordt gezogen

• Optimaal aangepast aan de Miele-inductiewok
• Uncoated voor een traditioneel gebruik van de 

wok
• Zijrooster CSAL niet inbegrepen
• Geschikt voor alle Inductie- en gaswoks. 

M.-Nr. 7094100                                         €219,00 M.-Nr. 10790580                                        €175,00 M.-Nr. 7132780                                         €480,00

Wok afzetvlak CSAG 1400 Tussenlijst CSZL 1500 Tussenlijst CSZL 7000

• Voor de wokpan CSWP 1400
• Om de hete wokpan met gebogen onderkant 

veilig neer te zetten
• Uit hoogwaardig gepolijst roestvrij staal

• Voor het gebruik van meerdere ProLine- 
elementen in één uitsparing

• Elegant - inclusief rvs-lijst voor afdekking van 
kieren

• Gebruik bij de montage van meerdere elementen 
direct naast elkaar

• Inclusief klemveren voor vastzetten in opening

• Voor verbinding van meerdere SmartLine- 
elementen in één uitsparing

• Gebruik bij de montage van meerdere elementen 
direct naast elkaar

• Inclusief klemveren voor vastzetten van de  
CSDA 7000 FL in de uitsparing

M.-Nr. 7217670                                            €75,00 M.-Nr. 9102880                                          €110,00 M.-Nr. 10690630                                         €49,00

Ombouwset  Circulatie 
DUU 1000-2 Afdekking UBS DUU-AD

• Voor CSDA 10x0 / CSDA 7000 FL / KMDA 7774 
voor het ombouwen van de tafelfan van 
luchtafvoer naar circulatie

• Inbouw in sokkelhoogte vanaf 100 mm
• Luchtafvoeraansl. voor leidingen naar links, 

rechts of achter
• Incl. regenereerbare Longlife AirClean-filter
• Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand
• Reductie van stromingsgeluiden

• Om de luchtcirculatiekast DUU 1000-1 af te 
dekken

M.-Nr. 11207310                                        €349,00 M.-Nr. 10921880                                         €59,00
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TwoInOne, SmartLine en ProLine
Vlakkanaalsystemen voor werkbladafzuiging

Diversiteit en flexibiliteit
De Miele werkbladafzuiging is in alle opzichten flexibel: de interne 
ventilator is geschikt voor een zeer efficiënte luchtafzuigwerking en 
luchtcirculatiewerking. Om ervoor te zorgen dat de afgezogen damp 
niet in de onderkast achterblijft, bevelen wij luchtafzuiging of 
luchtcirculatie via een kanaalsysteem aan. Om u maximale flexibiliteit 
te bieden en de inbouw en aansluiting van de toestellen zo 
eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een verscheidenheid aan 
kanaaldelen. Elke ervan zorgt voor optimale prestaties van de 
werkbladafzuiging. Alle delen zijn compatibel met elkaar. Voor een 
veilige verbinding van de afzonderlijke elementen met elkaar is er 
een bijbehorende tape. 

Vlakkanaal DFK-R 1000 Verbindingsstuk vlakkanaal DFK-V Vlakkanaalbocht DFK-BH 90

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Optimale stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Recht stuk, 1 m lang

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Optimale stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Verbinding rechte delen vlakkanaal

Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering 
• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  

en -circulatie
• Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale 

stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Horizontale bocht 90°

M.-Nr. 10811340                                         €35,00 M.-Nr. 10811360                                          €19,00 M.-Nr. 10811390                                          €35,00

Vlakkanaalbogen DFK-BV 90 Vlakkanaaladapter DFK-A Vlakkanaaladapter DFK-A 90

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale 
stromingseigenschappen

• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Verticale bocht 90°, 170 mm diepte en hoogte

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Optimale stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Adapter hoekig - rond

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Optimale stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Adapter hoekig - rond 90°

M.-Nr. 10811410                                         €35,00 M.-Nr. 10811430                                          €35,00 M.-Nr. 10811440                                          €35,00
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Vlakkanaalbogen DFK-BH 45 Vlakkanaalbogen DFK-BH 15 Vlakkanaalbogen DFK-BVK 90

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale 
stromingseigenschappen

• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Horizontale bocht 45°

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale 
stromingseigenschappen

• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Horizontale bocht 15°

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale 
stromingseigenschappen

• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Verticale bocht 90°, 150 mm diepte en hoogte

M.-Nr. 10811450                                         €35,00 M.-Nr. 10811460                                          €30,00 M.-Nr. 10811470                                         €35,00

Vlakkanaal DFK-L Afdichtingsband DFK-DB

• Voor een doeltreffende en individuele 
luchtvoering 

• Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer  
en -circulatie

• Optimale stromingseigenschappen
• Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht
• Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar
• Railstuk voor rechte, vlakke onderdelen 

(verschuifbaar) 150 mm

• Voor het Miele-vlakkanaalsysteem DFK
• Voor afdichten van overgangen tussen 

vlakkanaalonderdelen
• Kleur: wit
• Lengte: 10 m

M.-Nr. 11051270                       prijs op aanvraag M.-Nr. 10820390                                         €10,00
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Dampkappen
Filters

Vermijd onaangename keukengeurtjes in het 
luchtcirculatiesysteem 
Dampkappen met luchtcirculatie zuigen kookdampen aan en filteren 
vet- en reukpartikels. Omdat de gereinigde lucht opnieuw de ruimte 
ingeblazen wordt, hebt u actievekoolstoffilters nodig om een 
onaangename reuk in de keuken te vermijden. Deze filters moeten 
regelmatig vervangen worden, controlelampjes bij de reukfiltertoets 
herinneren u er tijdig aan. Deze functie wordt NIET geactiveerd 
tijdens de prodcutie, de instelling is echter heel eenvoudig (zie 
gebruiksaanwijzing van uw Miele-dampkap). 

Voor een perfecte werking van uw dampkap in het 
luchtafvoersysteem
In het luchtafvoersysteem wordt de aangezogen lucht naar buiten 
geleid. Geurfilters zijn daarom niet nodig in deze toepassing. De 
vetfilters van uw afzuigkap moeten wel regelmatig gereinigd worden 
in de vaatwasser, zowel in het luchtcirculatiesysteem als in het 
luchtafvoersysteem. 

Actievekoolstoffilter DKF 11-1 Actievekoolstoffilter DKF 12-1 Actievekoolstoffilter DKF 13-1

• Voor Miele-dampkappen DA 59xx W en  
DA 7198 W

• Afmetingen b x d x h: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Inhoud: 1 filter 

• Voor alle Miele-dampkappen met  
luchtcirculatie, behalve voor DA 18x/1xxx/2xxx/ 
3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx

• Afmetingen b x d x h: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Inhoud: 1 filter 

• Voor Miele-dampkappen DA 3xxx, behalve  
voor DA 35xx en DA 36xx

• Afmetingen b x d x h: 11,5 x 47,7 x 3 cm
• Inhoud: 1 filter 

M.-Nr. 7353170                                            €85,00 M.-Nr. 6228731                                           €85,00 M.-Nr. 6485741                                            €85,00

Geurfilter met actieve koolstof DKF 14-1 Actievekoolstoffilter DKF 15-1 Actievekoolstoffilter DKF 17-1

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 186, DA 1867

• Afmetingen b x d x h: 20,1 x 20,1 x 3 cm
• Inhoud: 2 filters

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie   
DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx

• Afmetingen b x d x h: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Inhoud: 2 filters - 2 x DKF 11-1

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 700x D

• Afmetingen b x d x h: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Inhoud: 4 filters - 4 x DKF 12-1
• Ook verkrijgbaar als 4-delig pakket voor 
• DKF 12-1

M.-Nr. 6532971                                         €100,00 M.-Nr. 6938631                                         €105,00 M.-Nr. 7923330                                         €259,00

23



Actievekoolstoffilter DKF 18-1 Actievekoolstoffilter DKF 19-1 Actievekoolstoffilter DKF 20-1

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 
1200/1260

• Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm
• Inhoud: 1 filter en 1 kleeffolie

• Voor Miele-dampkappen  
DA23x0/266x/269x/35xx/36xx

• Afmetingen b x d x h: 15 x 24,2 x 2 cm
• Inhoud: 2 filters 

• Voor Miele-circulatie-eenheid DUU 2900
• Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm
• Inhoud: 2 filters - 2 x DKF 18-1 zonder kleeffolie
• Ook verkrijgbaar als pakket voor DKF 18-1

M.-Nr. 9162160                                           €85,00 M.-Nr. 9231860                                           €85,00 M.-Nr. 9438930                                         €140,00

Actievekoolstoffilter DKF 21-1 Actievekoolstoffilter DKF 22-1 Actievekoolstoffilter DKF 25-1

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 670x

• Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm
• Inhoud: 4 filters - 4 x DKF 18-1 zonder kleeffolie
• Ook als pakket voor DKF 18-1

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 6890

• Afmetingen b x d x h: 23,5 x 29,5 x 1 cm
• Inhoud: 2 filters 

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie  
DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x en DA 699x

• Afmetingen b x d x h: 31,2 x 34,0 x 2 cm
• Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 9720600                                         €249,00 M.-Nr. 9812030                                         €105,00 M.-Nr. 9972550                                           €85,00

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 11-R

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 12-R

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 21-R

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA59xx en DA 7198 W

• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 
onaangename kookgeuren

• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen: 25,0 - x 19,8 - x 4,1 cm
• Inhoud: 1 filter

• Voor alle Miele-dampkappen met 
luchtcirculatie, behalve DA 18x,/1867/1xxx/ 
2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx

• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 
onaangename kookgeuren

• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen: 25,6  x 23,3  x 4,3 cm
• Inhoud: 1 filter

• Voor Miele-dampkappen DA 670x
• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 

onaangename kookgeuren
• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen: 42,8 x 10,0 x 1,9 cm
• Inhoud: 4 filter 

M.-Nr. 10787630                                        €210,00 M.-Nr. 10271450                                        €210,00 M.-Nr. 10271460                                        €420,00
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Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 25-R

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 26-R

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 27-R

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 60x6 W, DA 679x en DA 699x

• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 
onaangename kookgeuren

• Elk half jaar eenvoudig in de oven te  
regenereren

• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm
• Inhoud: 1 filter

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 7006 D enDA 7096 W

• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 
onaangename kookgeuren

• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm
• Inhoud: 2 filters 

• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie 
DA 7078 D

• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 
onaangename kookgeuren

• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm
• Inhoud: 6 filters

M.-Nr. 10271470                                        €210,00 M.-Nr. 10271480                                        €299,00 M.-Nr. 11160970                                        €299,00

Regenereerbare Longlife AirClean 
geurfilter DKF 1000-R

• Voor Miele-luchtcirculatiebox DUU 1000/1000-1
• Met actieve koolstof, ter voorkoming van 

onaangename kookgeuren
• Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
• Levensduur van 3 jaar
• Afmetingen: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm
• Inhoud: 1 filter 

M.-Nr. 10427040                                       €199,00

Dampkappen
Externe ventilatoren 

Tip voor de onberispelijke 
werking van een dampkap
De doorsnede van de luchtafvoerleidingen 
heeft een essentiële invloed op het 
vermogen en het werkingsgeluid van 
dampkappen. Als de doorsnede van de 
afvoerleiding beperkt wordt ten opzichte 
van de maximale doorsnede van de 
luchtafvoeruitgang, leidt dit tot een 
beperking van het afzuigvermogen en tot 
meer werkingsgeluid als de dampkap 
aanstaat. Meer details krijgt u bij de 
vakhandelaar. 

Tip voor het ontwerp
Kies bij voorkeur een afstand van minimum 
5-7 meter tussen de externe ventilator en de 
dampkap.
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Buitenmuurventilator AWG 102 Luchtafvoerventilator ABLG 202 Dakventilator DDG 102

• Externe ventilator voor de buitenmuur
• Verplaatsing van ventilator naar buiten
• In één richting aanzuigende radiaalventilator
• Ventilatierooster met diameter 125/150 mm
• Stuurkabel 75 cm lang, met een connector voor 

de aanlsluiting van de ventilator en de dampkap
• Aansluiting ventilator op afzuigkap via 

stekkerkoppeling
• Afzuigvermogen: Luchtafvoer vrijblazend 

410-1000 m³/u

• Externe ventilator, vrij monteerbaar binnen
• Verplaatsing van ventilator naar een  

andere ruimte
• Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
• Ventilatierooster met diameter 125/150 mm
• Aansluiting ventilator op afzuigkap  

via stekkerkoppeling
• Afzuigvermogen: Luchtafvoer  

vrijblazend 280-900 m³/u

• Externe ventilator voor pannendak (dak met 
hellingsgraad vanaf 22°)

• Verplaatsing van de lucht naar buiten
• Afvoer 125/150 mm diameter
• Aansluiting aan dampkap  

met koppelingsstekker
• Debiet bij vrij afzuigen: 440-1000 m³/u

M.-Nr. 5680680                                        €699,00 M.-Nr. 6081980                                         €630,00 M.-Nr. 5909230                                        €999,00

Muurkast DMK 150 Ombouwset extern DEXT 6890 Afstandsbediening voor afzuigkappen
DARC 6

• Bruikbaar voor beluchting en luchtafvoer 
• Muurkasten met een diameter van 

100/110/125/150 mm voor de luchtafvoer van 
dampkappen

• Warmtedempend - er dringt geen 
koude lucht binnen 

• Energie - Blower Door getest, geschikt voor 
energiearme huizen

• Voor aparte plaatsing met meegeleverde motor 
van de DA 6890

• Extra ruimte in onderkast
• Flexibele installatiemogelijkheden van de motor
• Veel mogelijkheden - plaatsing motor tot een 

afstand van 7 meter

• Voor comfortabele bediening van afzuigkappen 
met Con@ctivity 2.0

• Voor het in- en uitschakelen en regelen van de 
afzuiging

• Voor het autonoom in- en uitschakelen van de 
kookplaatverlichting

• Voor het uitschakelen en instellen van de tijd 
achteraf

• Reikwijdte 10 m - inclusief batterijen
• Bij gebruik geen WLAN-functie mogelijk

M.-Nr. 9162280                                         €229,00 M.-Nr. 9937020                                        €199,00 M.-Nr. 9812060                                         €100,00
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Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 150 
voor DA 3xxx/2xxx

Ombouwset luchtcirculatie  
DUW 20 voor wanddampkappen

Ombouwset luchtcirculatie DUI 32 voor 
eilanddampkappen

• Optioneel voor het ombouwen van luchtafvoer 
naar luchtcirculatie, voor alle volledig 
geïntegreerde (DA 22xx) en telescopische  
(DA 3xxx) dampkappen

• Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand
• Reductie van stromingsgeluiden
• Materiaal: kunststof
• Geleverd met uitblaasrooster en 2 slangklemmen

• Voor het ombouwen van wanddampkappen van 
luchtafvoer naar luchtcirculatie

• Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand
• Reductie van stromingsgeluiden
• Geleverd inclusief: Luchtgeleider, ` 

Ø koppelstuk 150 mm
• Flexibele aluminium slang 15 cm, te verlengen  

tot 60 cm

• Noodzakelijk voor het ombouwen van 
luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle 
eilanddampkappen

• Inhoud: deflector met Ø 150 mm, aluminium 
flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar

M.-Nr. 5696270                                           €39,00 M.-Nr. 6264790                                           €49,00 M.-Nr. 9561760                                           €79,00

Circulatiebox DUU 2900 Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 151 Stuurkabel

• Voor het ombouwen van een plafonddampkap 
naar een circulatiesysteem

• Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand
• Reductie van stromingsgeluiden
• Incl. 2 anti-geurfilters 

• Ombouwset circulatie voor DA 3xxx/2xxx
• voor het ombouwen van een 

vlakschermdampkap naar een circulatiesysteem
• Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand
• Reductie van stromingsgeluiden
• Geleverd inclusief: Roestvrijstalen 
• uitblaasrooster, slangklem

• Noodzakelijk voor de verbinding tussen externe 
ventilator en dampkap

M.-Nr. 9242390                                         €449,00 M.-Nr. 7294230                                           €99,00 STL-DA 5 (5mm) M.-Nr. 6725020               €99.00
STL-DA 9 (9mm) M.-Nr. 4837110               €99.00
STL-DA 12 (12mm) M.-Nr. 4837120          €119.00
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Stuurmodule DSM 400 Stuurmodule DSM 406 Ombouwset DUD 6700

• Elektronicamodule met extra functies
• Meer bedieningsmogelijkheden
• Aansturing van externe toestellen met 

eigen el. voeding
• Licht - Aan/Uit van afzuigkap 

met externe schakelaar

• Elektronicamodule met extra functie, voor 
dampkappen met Con@ctivity 2.0/3.0

• Meer bedieningsmogelijkheden
• Aansturing van externe toestellen met 

eigen el. voeding
• Licht - Aan/Uit van afzuigkap  

met externe schakelaar

• Ombouwset plafondmontage voor de 
positionering van de DA 6708 D direct onder het 
plafond

• Gebruik van de DA 6708 D als 
• luchtcirculatie-plafondventilator
• Elegante integratie in de keukenomgeving
• Filter kan gemakkelijk worden 
• gemonteerd en verwijderd
• Indien gewenst ook op verzoek verkrijgbaar in 
• RAL-coating

M.-Nr. 6213531                                          €109,00 M.-Nr. 9622200                                          €119,00 M.-Nr. 10609140                                        €199,00

Paneelelementen DRP 2900 Glas Paneelelementen DRP 2900 
Roestvrij staal

• Randafzuigingspaneel voor de DA 290x
• Meerzone randafzuiging
• Noodzakelijk toebehoren voor de DA met 

meerzone randafzuiging
• Glazen paneel - gelaagd glas, geschikt  

voor de vaatwasser

• Randafzuigingspaneel voor de DA 290x
• Meerzone randafzuiging
• Noodzakelijk toebehoren voor de DA met 

meerzone randafzuiging
• Roestvrijstalen paneel, geschikt  

voor de vaatwasser

M.-Nr. 9184890                                         €300,00 M.-Nr. 9184900                                         €100,00
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Reduceermof 150 naar 125 mm
DRS 150

Reduceermof 200 naar 150 mm
DRS 200

Dakdoorvoer voor ontluchting DFF 
125/150

• Reduceermof
• Aanpassing van de doorsnede van het 

luchtafvoermateriaal 
• Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

• Reduceermof
• Aanpassing van de doorsnede van het 

luchtafvoermateriaal 
• Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

• Voor dakhelling vanaf 22° en alle soorten 
dakpannen, Ø 125/150 mm

• Robuust - roestvrijstalen ommantelingmet kraag
• Clever - luchtafvoer naar onderen gericht,  

incl. Terugslagklep
• Aanzuigtuit Ø 150 mm

M.-Nr. 9591510                                            €51,00 M.-Nr. 9591530                                           €57,00 M.-Nr. 4623200                                         €305,00

Geluidsdemper DASD 150 Afvoerslang aluminium Dakdoorvoer DFF 200

• Geluidsdemper vermindert de werkingsgeluiden 
van de dampkappen

• Onderdeel ter reductie van geluiden bij 
dampkappen

• Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW
• Lengte 250 mm
• Beschikt aan elke zijde over een aansluitstuk van 

150 mm

• Flexibele aluminium slang voor afvoer
• Met goede doorstroommogelijkheden
• DAS 100 voor Ø 100 mm                         €79,00 

M.-Nr. 4623210
• DAS 125 voor Ø 125 mm                         €99,00 

M.-Nr. 4623220
• DAS 150 voor Ø 150 mm                        €109,00 

M.-Nr. 4623230
• DAS 200 voor Ø 200 mm                       €119,00 

M.-Nr. 9583550

• Voor dakhelling vanaf 22° en alle soorten  
dakpannen, Ø 200 mm

• Robuust - roestvrijstalen ommanteling 
met kraag

• Clever - luchtafvoer naar onderen gericht,  
incl. Terugslagklep

• Aanzuigtuit Ø 200 mm

M.-Nr. 8269360                                         €105,00 M.-Nr. 6940060                                         €399,00

Dampkappen
Montagetoebehoren
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Verbindingselement DASDV 150 Buitenrooster roestvrij staal DFG 200 Condenseerwaterstop

• Verbinding tussen geluidsdemper en 
aansluitingskanaal

• Verbinding tussen kapkanaal en geluidsdemper
• Verbinding tussen 2 DASD 150

• Verseluchtrooster voor de inbouw in de 
buitenwand om de damp naar buiten te brengen

• Verseluchtrooster uit roestvrij staal  
voor buitengebruik

• Aanvoer: 200 mm diameter

• Verhindert dat condenswater terug in de 
dampkapcorpus komt

• Vangt teruglopende condenswaterresten  
uit het kanaalsysteem op

M.-Nr. 8554880                                           €33,00 M.-Nr. 6948560                                         €345,00 DKS 125 voor Ø 125 mm (DRM 125)
M.-Nr. 3915282                                           €79,00
DKS 150 voor Ø 150 mm (DRM 150)
M.-Nr. 3915292                                           €99,00

Schouw DADC 6000 Schouw DADC 7000 Inbouwraam DAR 3000

• Voor de alternatieve luchtafvoer naar boven
• Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm
• Schouwbreedte 340 mm
• Schouwdiepte 270 mm
• Inclusief materiaal voor bevestiging  

aan de wand

• Voor de alternatieve luchtafvoer naar boven
• Flexibele schouwhoogte tussen 890-1250 mm
• Schouwbreedte 340 mm
• Schouwdiepte 285 mm
• Inclusief materiaal voor bevestiging  

aan de wand

• Voor het volledig integreren van de DA 336x/ 
DA 34xx

• Volledige integratie van de DA 336x/ 
DA 34xx mogelijk

• De afzuigkap is ingebouwd in een keukenkast
• Montage DA 3496 in kast (breedte: 600 mm)  

met DAR 3000 onmogelijk

Cleansteel voor DA 60x6W, DA 6798 W en DA 

64x8 W M.-Nr. 9947450                            €149.00

Grafietgrijs voor DA 7198, 

M.-Nr. 10768490                                        €179.00

Obsidiaanzwart voor DA 7198 W  

M.-Nr. 10768440                                        €179.00

M.-Nr. 9188880                                         €179,00

Montagekit lenskap DML 400

• Optische aanpassing aan de keukenomgeving
• Voor de aanpassing van een origineel 

meubelstuk DA 33xx en DA 34xx

M.-Nr. 9232000                                           €55,99
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Koelkasten en wijnklimaatkasten
Accessoires voor koelkasten en wijnklimaatkasten
Active AirClean-filter 
Levensmiddelen moeten niet alleen koel, maar ook in een neutrale omgeving 
zonder geurtjes worden bewaard. Dit geldt ook voor flessen wijn. De 
oplossing: de Miele Active AirClean-filter. Dankzij de innovatieve combinatie 
van werkzame stoffen (actieve kool plus het natuurlijke product chitosan) 
ontstaat in de koelruimte bijna geen enkele geur. De filter kan eenvoudig en 
snel worden ingebouwd en is onmiddellijk klaar voor gebruik.
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Retrofitset voor Active AirClean-filter 
KKF-FF Active AirClean-filter KKF-RF Active AirClean geurfilter KKF-KWT

• Voor optimaal, geurneutraal bewaren van 
levensmiddelen

• Actieve alcohols met chitosan neutraliseren 
onaangename geurtjes

• Eenvoudig op de achterrand van de glazen 
legger plaatsen

• Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden
• Inhoud: kunsstof behuizing met 2 filters 
• Aanpasbaar aan alle koelkasten en diepvriezers, 

behalve Mastercool
• Afhankelijk van de vereisten, kan het zinvol zijn 

om meerdere filtersets in te zetten

• Voor optimaal, geurneutraal bewaren van 
levensmiddelen

• Voor filtervevanging in de kunststofbehuizing van 
KKF-FF (M.-Nr. 7236290)

• Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden
• Inhoud: 2 filters 
• Aanpasbaar aan alle koelkasten en diepvriezers, 

behalve Mastercool

• Voor een geurloos klimaat in uw wijnklimaatkast
• Voor wijnklimaatkasten KWT 63xx
• Voor inbouwijnklimaatkasten KWT 6112 iG

M.-Nr. 7236290                                           €61,00 M.-Nr. 7236280                                           €50,00 M.-Nr. 9945070                                           €23,00

Active AirClean geurfilter KKF-KWNS

• Voor een geurloos klimaat in uw wijnklimaatkast
• Voor wijnklimaatkasten KWNS 28462 E

M.-Nr. 10806820                                         €46,00
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Flessenrek KFR 10055 Flessenrek KFR 10061 Flessenrek 10067

• Voor een veilige, ruimtebesparende opslag van 
flessen

• Geschikt voor de vrijstaande koel-
diepvriescombinaties KD 26052 en KD 28052

• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verchroomd metaal

• Voor een veilige, ruimtebesparende opslag van 
flessen

• Geschikt voor de vrijstaande koel-
diepvriescombinaties KD 26022 en KD 28032

• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verchroomd metaal

• Voor een veilige, ruimtebesparende opslag van 
flessen

• Geschikt voor de vrijstaande koel-
diepvriescombinaties K 28202 en K 28302

• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verchroomd metaal

M.-Nr. 7316060                                           €49,00 M.-Nr. 7316080                                           €49,00 M.-Nr. 7316090                                           €49,00

Flessenrek KFR 30060 PF / KFR 30060 Isolatieplaat voor vrieskasten 
IP 600 / IP 700 Flessenrek KFR 20060 PF / KFR 20060

• Geschikt voor inbouwkoelkasten van  
de serie K 30.000

• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verschroomd metaal

• Voor een lager energieverbruik
• Voor afscheiding van de ongebruikte ruimte
• Bespaart tot 50% energie in de onbenutte ruimte
• Voor diepvrieskasten met een breedte van 60 cm
• Voor vriezers van het model 

FN 12000/F14000 en FN 2xx62

• Voor een veilige, ruimtebesparende opslag van 
flessen

• Geschikt voor koelkasten van de serie  
K 20.000 met een XL-binnenruimte

• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verschroomd metaal

KFR 30060 PF voor toestellen met 
PerfectFresh M.-Nr. 9552700                    €49,00
KFR 30060 voor toestellen zonder
PerfectFreshM.-Nr. 9552690                     €49,00

IP 600 voor 60 cm brede vrieskasten
M.-Nr. 6522590                                         €100,00
IP 700 voor 70 cm brede vrieskasten 
M.-Nr. 7790690                                           €99,00

KFR 20060 PF voor toestellen met 
PerfectFresh M.-Nr. 10363580                  €49,00
KFR 20060 voor toestellen zonder 
PerfectFresh M.-Nr. 10363600                  €49,00

Flessenrekken
Plaats en energie besparen

Accessoires zoals flessenrekken creëren waardevolle ruimte in de 
koelkast en zorgen voor een veilige en stille opslag. Zo heeft u meer 
plaats voor uw voedsel. 

Met isolatiepanelen voor diepvrieskasten kan ongebruikte ruimte 
worden geïsoleerd en kan het energieverbruik in lege laden 
aanzienlijk verminderd worden. 
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Flessenrek KFR 9000 Side-by-side kit KSK 6300 Side-by-side kit KSK 28202

• Voor een veilige, ruimtebesparende opslag van 
flessen

• Geschikt voor koel-vriescombinaties KFN 2x1xx
• Voor maximaal 5 flessen
• Voor een horizontale opslag van wijn
• Kan variabel gebruikt worden op verschillende 

insteekniveaus
• Uit verchroomd metaal

• Voor een hoogwaardige Side-by-Side opstelling 
van de onderbouwwijnklimaatkast

• Voor een Side-by-Side-verbinding van 
vrijstaande koel- en vriesapparatuur

• Geschikt voor K 28202 D in  
combinatie met FN 28262

• Voor een duurzame en stabiele  
Side-by-Side opstelling

• Koppeling van de beide losse  
toestellen tot een optische eenheid

• Vrieskast moet links staan, koelkast rechts

M.-Nr. 6962260                                           €49,00 M.-Nr. 9799630                                         €120,00 M.-Nr. 10543880 wit                                  €79,00
M.-Nr. 10543900 Cleansteel                     €79,00

Roestvrijstalen frontpaneel  KEDF 7088 Roestvrijstalen frontpaneel KEDF 7122 Bodemplaat ENB 1060

• Voor een aantrekkelijke integratie van koel- en 
diepvrieskasten in uw keuken 

• Voor koelkasten en diepvriezers met een 
nishoogte van 880 mm

• Inclusief schroeven en handgreep

• Voor de integratie van koel- en diepvrieskasten in 
uw keuken 

• Voor koelkasten en diepvriezers met een 
nishoogte van 1220 mm

• Inclusief schroeven en handgreep

• Voor een perfecte uitlijning tussen 
Miele-inbouwtoestellen 

• Uit gepoedercoat metaal
• Belastbaar tot 60 kg
• Inclusief schroeven

M.-Nr. 9608240                                         €289,00 M.-Nr. 9608270                                         €299,00 M.-Nr. 10810730                                          €85,00

SoftClose Retrofitkit KSC 30 Bevestigingshoek voor KWT 63xx UGx

• Voor het zacht en stil sluiten van de deur
• Geschikt voor koelkastmodellen K 30.000
• Vermijd rinkelende flessen in de binnendeur
• Sluit de deur automatisch bij een hoek die  

kleiner is dan 30°

• Is vereist voor de installatie van een 
compensatiestrook

• Is niet inbegrepen bij de wijnkast 

M.-Nr. 10744380                                          €59,00 M.-Nr. 9931140                                            €92,00
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Vaatwassers
Accessoires voor vaatwassers

Bestekkorf voor in het onderrek 
GBU 5000

Glazenbeugel voor onderkorf
GGU 5000

Onderbouwset vaatwasser 
UBS G 60-1

• Voor meer plek voor het bestek in het onderrek
• Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, 

zoals bijv. een garde
• De bestekkorf is in het onderrek flexibel 

positioneerbaar
• Geschikt voor Miele-vaatwassers van generatie 

4000, 5000, 6000 en 6000 EcoFlex

• Voor langstelige, hoge glazen 
• Voor een veilige stand van fijn glas
• Garandeert perfecte glans
• Geschikt voor vaatwassers van de generaties 

5000, 6000 en 6000 EcoFlex

• Voor optimale onderbouw van een vrijstaande 
• vaatwasser
• 1 toestel met 2 opstelmogelijkheden voor 

individuele aanpassing
• Inhoud: Glij-ijzers, in diepte verstelbare 

sokkel en wasemscherm
• Geschikt voor alle vrijstaande  

Miele-vaatwassers met een breedte van 60 cm

M.-Nr. 9614020                                           €40,00 M.-Nr. 7823180                                            €21,00 M.-Nr. 6390810                                           €49,00

Montageset vaatwasser
MSGF

• Voor een optimale inbouw met gedeelde 
meubelfronten

• Eenvoudige bevestiging van meubelfronten
• Geschikt voor alle geïntegreerde vaatwassers  

van Generatie 7000 met een breedte van 60 cm 

M.-Nr. 11037920                                          €79,00
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Vaatwassers
Frontpanelen
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Materiaal-Nr. Prijs

Frontpanelen voor volledig geïntegreerde vaatwassers

GFVi 613/72-1 600 x 715 mm • CleanSteel • • • • • 9635930 €309

GFVi 613/77-1 600 x 765 mm • CleanSteel • • • • • 9635950 €309

GFVi 702/72 600 x 715 mm • CleanSteel • • 10986760 €309

GFVi 702/77 600 x 765 mm • CleanSteel • • 10986770 €309

GFVi 612/72-1 600 x 715 mm • CleanSteel • • • • • 9635920 €309

GFVi 612/77-1 600 x 765 mm • CleanSteel • • • • • 9635940 €309

GFVi 703/72 600 x 715 mm • CleanSteel • • 10986780 €309

GFVi 703/77 600 x 765mm • CleanSteel • • 10986790 €309

GFVi 603/72-1 600 x 715 mm • CleanSteel • • • • 7160740 €309

GFVi 603/77-1 600 x 765 mm • CleanSteel • • • • 7160760 €309

GFVi 701/72 600 x 715 mm • CleanSteel • • 10986740 €309

GFVi 701/77 600 x 765 mm • CleanSteel • • 10986750 €309

Frontpanelen voor geïntegreerde vaatwassers

GFV 60/60-1 600 x 600 mm • CleanSteel • • • • • • 7160640 €189

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • CleanSteel • • 10986720 €229

GFV 60/62-1 600 x 620 mm • CleanSteel • • • • • • 7160660 €189

GFV 60/65-7 600 x 650 mm • CleanSteel • • 10986730 €229

GFV 60/65-7 600 x 650 mm • Briljantwit • • 10986700 €229

Frontpaneel volledig geïntegreerde 
vaatwassers met handgreep PureLine

Frontpaneel volledig geïntegreerde 
vaatwassers met handgreep ContourLine

Frontpaneel volledig geïntegreerde 
vaatwassers zonder handgreep
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Koffiemachines
Accessoires voor koffiemachines

Voor romig melkschuim met een fluwelig mondgevoel
Om perfect, fluweelzacht, romig melkschuim te bereiden, is de 
juiste koffiezetautomaat slechts een van vele belangrijke 
voorwaarden. Even belangrijk is dat u het juiste toebehoren gebruikt. 
Met de cappucinatore van Miele bereidt u mooi melkschuim.  
Ook het gebruik van de juiste melk is een belangrijke voorwaarde 
om een perfecte latte machiato of cappucino te bereiden. Voor de 
consistentie van het melkschuim is alleen het eiwitgehalte van de 
melk van tel. Met andere woorden: hoe meer melkeiwitten, hoe 
beter. Het vetgehalte van de melk speelt alleen een rol voor de 
smaak. De aromatische stoffen van de espresso in de cappuncino 
of latte macchiato worden immers het best overgebracht door de 
vetheid van de melk. Daarom is het aanbevolen om volle melk te 
gebruiken. In de melkresservoirs van Miele blijft de melk langer koel 
en vers. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om mooi 
melkschuim te bereiden. Want hoe koeler de melk, hoe langer die 
met hete stoom kan worden opgeschuimd. Is de melk niet koel en 
wordt een temperatuur van meer dan 60°C bereikt, dan 
desintegreert het mellkschuim. Zelfs met langer houdbare verse 
melk kan het schuim snel desintegreren. 

Miele Black Edition One for all Miele Black Edition Café Crema Miele Black Edition Espresso

• Perfect voor espresso, Café Crema en 
koffiespecialiteiten met melk.

• 100% Arabica, met de hand en behoedzaam 
geroosterd voor Miele

• 4 x 250 g hele koffiebonen in Duitsland 
geroosterd

• Volle smaak met subtiele fruittoon
• Optimaal voor de koffieautomaten van Miele
• Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, 

niet-EU-landbouw

• Perfect voor de bereiding van Café Crema.
• 100% Arabica, met de hand en behoedzaam 

geroosterd voor Miele
• Licht evenwichtig aroma met bloemige  

fruitigheid
• Optimaal voor de koffieautomaten van Miele
• Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, 

niet-EU-landbouw
• Hele koffiebonen in Duitsland geroosterd

• Perfect voor de bereiding van espresso.
• Hele koffiebonen in Duitsland geroosterd
• Intense smaak met kruidige, chocoladetint
• Optimaal voor de koffieautomaten van Miele
• Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, 

niet-EU-landbouw

4 X 250 g (M.-Nr. 1102990)                         €28,99 4 X 250 g (M.-Nr. 11028700)                       €28,99 4 X 250 g (M.-Nr. 11029490)                       €28,99

Miele Black Edition Decaf

• Perfect voor de bereiding van koffiespecialiteiten 
zonder cafeïne

• 100% Arabica, met de hand en behoedzaam 
geroosterd voor Miele

• Hele koffiebonen in Duitsland geroosterd
• Vrijgemaakt van cafeïne door behoedzaam 

biologisch proces
• Optimaal voor de koffieautomaten van Miele
• Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, 

niet-EU-landbouw

4 X 250 g (M.-Nr. 11029810)                       €28,99
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Isolatiekan roestvrij staal 0,5 l
MB-CM Siliconenvet Melkhouder uit glas

MB-CVA 7000

• Voor romig, luchtig melkschuim
• Voor alle vrijstaande Miele- 

koffiemachines CM
• Houd melk koel, voor de bereiding van perfect 

melkschuim
• Inhoud: 0,5 l

• Siliconenvet voor regelmatig onderhoud van de 
filtereenheid en de verschillende dichtingen van 
de Miele-koffieautomaten

• Inhoud: 6 g 

• Latte Macchiato en cappuccino wanneer u maar 
wilt

• Deze houder wordt meegeleverd bij de  
CVA 7000

• Als tweede houder bij intensief gebruik  
van het toestel

• Inhoud 0,7 l
• Inhoud: 1 vooraf gemonteerde glashouder met  

deksel incl. lans

M.-Nr. 10859920                                         €60,00 M.-Nr. 5132001                                            €10,49 M.-Nr. 11234120                                        €100,00         

Thermoskan CJ1 Verbindingskabel CVVK Afdeklijst HKL 60

• Thermoskan 1,0 l voor de koffiekanfunctie  
van de Miele-koffiemachines CVA en CM

• Koffie wordt direct in de kan gezet, zonder 
overschenken

• Hoogwaardig glanzend roestvrij staal
• Eenvoudig schoon te maken door volledig 

afneembaar deksel
• Onbreekbaar vacuüm gepompt Toptherm 

isolatielichaam
• Comfortabel aroma-schuifdeksel

• Verbindingskabel voor de koffieautomaat
• Verbindingskabel tussen CVA 6000 en 

inbouwserviesverwarmer
• De inbouwserviesverwarmer kan vooraf worden 

ingeschakeld
• Een optimale serviestemperatuur voor een 

perfect kopje koffie

• Afdeklijst voor afdekking van de meubelkant 
tussen twee verticaal ingebouwde toestellen.

• Harmonische uitstraling bij inbouw
• Verticale combinatie van 45 cm en 60 cm hoge 

toestellen

M.-Nr. 10694310                                         €90,00 M.-Nr. 6717580                                            €35,00 M.-Nr. 7114780 CleanSteel                        €35,00
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Miele@home
Accessoires voor toestellen met WiFiConn@ct 

Communicatiemodule XKM 3100 W Communicatiestick XKS 3100 W Communicatiestick XKS 3130 W

• Voor eenvoudige overdracht van 
toestelgegevens via WLAN-technologie

• Biedt netwerkmogelijkheden voor het toestel
• Eventueel extra ombouwset vereist  

- passend bij het toestel
• Gebruik van SuperVision bij de daarvoor 

geschikte toestellen

• Voor koelkasten K 20.000 voor eenvoudige 
overdracht van toestelgegevens via 
WLAN-technologie

• Biedt netwerkmogelijkheden voor het toestel

• Voor koelkasten K 30.000 voor de overdracht 
van toestelgegevens met WiFi

• Biedt netwerkmogelijkheden voor het toestel 

M.-Nr. 10441480                                        €100,00 M.-Nr. 10569090                                         €80,00 M.-Nr. 10810750                                          €79,00

Gateway XGW 3000

• Voor integratie van huishoudelijke apparatuur in 
het thuisnetwerk

• Mogelijke besturing per smartphone, tablet of pc
• Gebruikt Smart Energy-systemen, zoals 

fotovoltaïsche installaties

M.-Nr. 9731600                                         €350,00
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Kookboeken
Word chef-kok in eigen huis met Miele

Stoomkoken voor iedereen
Karin Verhelst 

Heerlijk stoomkoken
Pascal Naessens

De would-be chef 
Sven Ornelis

Stoomkoken is dé kooktrend van de toekomst. 
Niet alleen blijft de pure smaak van de gerechten 
behouden, stoomkoken is vooral gezond, want alle 
vitamines en mineralen blijven bewaard en er 
komen geen vetten aan te pas. 

Speciaal voor Miele herwerkte Pascal Naessens 
haar 65 beste recepten voor de stoomoven en 
verzamelde ze in een nieuw boek. Ze bleef hierbij 
volledig trouw aan haar principes van gezonde 
vetten en ideale voedingscombinaties. Een heerlijk 
én gezond kookboek! 

Lekker, makkelijk en smakelijk, zoals Sven Ornelis 
het wil. Roze pasta, mosselen met martini of kip 
met cola, niets is hem te gek. Laat de would-be 
chef in je los! 

M.-Nr. 99288596                                         €19,90 M.-Nr. 99255840                                         €24,99 M.-Nr. 99258120                                         €24,99

Sous vide NL Op en top genieten met de 
Miele-combistoomoven

De would-be chef 2
Sven Ornelis

Hét kookboek voor de Miele combistoomoven
met 70 heerlijke recepten. Belgische klassiekers 
en gerechten uit de wereldkeuken. 

Heerlijk simpele gerechten, maar altijd met een 
eigen twist. Exquise hapjes, frisse salades, funky 
fastfood, verrukkelijke desserts en nostalgische 
klassiekers. Sven is van alle markten thuis en 
kookt de pannen van het dak. 

M.-Nr.10343280                                           €15,95 M.-Nr. 99259790                                         €19,99 M.-Nr. 9926770                                           €24,99

De finesses van het stoomkoken
Yves Mattagne

Maison Bru
voor de Miele combi-stoomoven

Lagetemperatuurgaren
voor de Miele-culinaire lade

De kunst van het koken met stoom volgens Miele, 
vertolkt door een grote chef. Yves Mattagne laat u 
niet alleen kennismaken met deze nieuwe 
kooktechniek, hij biedt u ook een waaier van 
ideeën om verfijnde en smakelijke gerechten zelf 
klaar te stomen. Het resultaat? Heerlijke recepten 
die ook u ten goede komen! 

Maison Bru: een kookboek met heel veel recepten 
voor de Miele combi-stoomoven. 
Chef Bru onthult inspirerende gerechten en 
ontsluiert recepten die zeer haalbaar zijn voor de 
gemiddelde kok. Dit gebruiksboek is een absolute 
topper voor mensen die creatief aan de slag willen 
gaan met ingrediënten. 

Ontdek het lagetemperatuurgaren of 'slow 
cooking' in de culinaire lade. Handig kookboek 
met heel veel recepten en tips voor een heerlijk 
resultaat. 

M.-Nr. 99288449                                         €24,99 M.-Nr. 99288785                                         €29,99 M.-Nr. 9741550                                            €15,95
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Miele-afwasmiddelen 
Voor de beste reinigingsresultaten

Ultratabs Power 60 stuks Poeder 1,4 kg

• Voor een perfect resultaat en een schitterende 
vaat, bijzonder geschikt voor het 
'QuickPowerWash'-programma dankzij de heel 
korte oplostijd

• Uitpakken niet nodig dankzij in water oplosbare 
folie (biologisch afbreekbaar)

• Schitterende glans, zelfs bij hardnekkig vuil
• Bescherming tegen glascorrosie
• Speciale bescherming tegen vlekken bij zilver en 

roestvrij staal
• Reeds actief bij lage temperaturen Fosfaatvrij

• Voor de beste resultaten
• Met superenzymen: reeds actief bij lage 

temperaturen 
• Actieve zuurstof voor een grondige hygiëne 
• Bescherming tegen glascorrosie
• Goed voor ca. 100 spoelingen

M.-Nr. 10748080                                          €19,99 M.-Nr. 10528360                                         €15,99

Naspoelmiddel 500 ml Regenereerzout 1,5 kg

• Stralende glans voor uw glazen
• Bevordert het drogen van uw vaatwerk
• Bescherming tegen glascorrosie

• Voor de beste resultaten
• Voorkomt hinderlijke afzetting van kalk
• Beschermt afwasautomaat en serviesgoed

M.-Nr. 10198810                                            €6,99 M.-Nr. 10248530                                           €2,99

Moeiteloos afwassen met pefecte resultaten. 
Met de producten van de Miele-CareCollection
Er is vandaag een wereld van verschil tussen de afwasprogramma's van de 
verschillende fabrikanten van vaatwassers. Hierdoor bieden niet alle afwasmiddelen 
die in de handel verkrijgbaar zijn even goede resultaten. Daarom heeft Miele speciale 
afwasmiddelen ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. De Miele-CareCollection is in 
samenwerking met geselecteerde leveranciers ontwikkeld in onze eigen laboratoria. 
Alle recepturen zijn perfect afgestemd op de typische eigenschappen en 
afwasprogramma's van Miele-vaatwassers. Ze zijn goed voor het milieu: ze bevatten 
alleen de chemische stoffen die onmisbaar zijn. De Miele-tabletten zijn bijvoorbeeld 
volledig fosfaatvrij. 
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Powerdisk All in 1 
400 g

• Afwasmiddel voor perfecte reiniging in 
vaatwassers met AutoDos

• Exclusief afwaspoeder van Miele
• Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil
• Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
• Automatische dosering voor ca. 1 maand  

(20 spoelgangen)

M.-Nr. 11093050                                            €9,99

Powerdisk All in 1 
voorraadset 6 stuks

• Afwasmiddel voor vaatwassers met AutoDos
• Voorraadset tegen voordeelprijs
• Exclusief afwaspoeder van Miele
• Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil
• Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
• Automatische dosering voor ca. 6 maanden  

(120 spoelgangen)

M.-Nr. 11093060                                         €54,99

AutoDos
AutoDos is 's werelds eerste automatische 
doseringssysteem met geïntegreerde 
PowerDisk. We hebben onze vaatwassers 
en exclusieve poedergranulaat exact op 
elkaar afgestemd om een uiterst 
nauwkeurig systeem te ontwikkelen. 

De dosering gebeurt op maat van het 
programma en op het optimale tijdstip. U 
geniet van onbezorgdheid. De PowerDisk is 
goed voor 20 spoelbeurten, zonder 
navullen. s' Werelds eerste autonome 
vaatwasser hoeft maar één keer te worden 
geprogrammeerd en gaat vervolgens 
automatisch van start met AutoStart. 
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Onderhoudsproducten
Voor jarenlange gemoedsrust 

Vaatwassers
Perfecte resultaten zijn alleen mogelijk in 
hygiënisch schone vaatwassers. Daarom is 
het belangrijk dat eventuele vet- en 
kalkafzettingen worden verwijderd. Gebruik 
daarvoor de machinereiniger en ontkalker 
van Miele. Deze producten zijn speciaal 
ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. Ze 
garanderen hygiënisch schone resultaten, 
ook in oudere toestellen. 

Inbouwtoestellen voor de keuken 
Bij dagelijks gebruik van uw 
keukentoestellen kan er hardnekkig vuil 
ontstaan. Om dergelijk vuil volledig te 
verwijderen, is het van doorslaggevend 
belang dat u kiest voor het juiste 
reinigingsmiddel. Zo zorgt u er ook voor dat 
de oppervlakken geen schade oplopen en 
er langer als nieuw blijven uitzien. Daarom 
biedt Miele speciale reinigings- en 
onderhoudsmiddelen voor optimaal 
onderhoud van uw Miele-keukentoestellen. 
Hiermee kunt u de toestellen moeiteloos 
grondig reinigen. 
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Ontkalker 250 g

• Verwijdert gevaarlijke kalkafzettingen uit 
vaatwassers en wasmachines

• Mild en behoedzaam dankzij natuurlijk 
citroenzuur

• Behoedzaam voor verwarmingselement, 
trommel en andere onderdelen

• Voor optimale werking van de machine - 
• Speciale formule van Miele
• Afhankelijk van behoefte 1–3 keer per jaar 

gebruiken

 M.-Nr. 10131000                                         €13,49

Dishclean 160 g

• Garandeert de optimale werking van de 
vaatwasser

• Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen
• Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de 

deurdichtingen
• Actieve beveiliging door reinheid
• Voor optimale werking van de machine - 

Speciale formule van Miele
• Uitstekend onderhoud voor vele jaren 

gebruiksplezier

M.-Nr. 10161260                                          €12,49

IntenseClean 200 g

• Afwasmiddel voor vaatwassers 
• Voorraadset tegen voordeelprijs
• Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes
• Effectieve grondige reiniging - Speciale formule 

van Miele
• 1-3 keer per jaar gebruiken
• Uitstekend onderhoud voor vele jaren 

gebruiksplezier

M.-Nr. 10716990                                          €12,49
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Geurblok 4 ml Ovenreiniger 500 ml DGClean 250 ml

• Voor een aangename geur in de vaatwasser
• Verwijdert geuren, kalk en kleine afzettingen
• Behoudt de kracht van de deurdichtingen
• Zeer zuinig - voor 60 spoelingen

• Voor de beste reinigingsresultaten en een veilig 
gebruik 

• Verwijdert hardnekkig vuil aan de binnenzijde 
van de ovens

• Ultrasterke reinigingskracht zonder storende 
geuren

• Eenvoudige reiniging - dankzij gelachtige 
consistentie

• Korte inwerktijd van 10 tot 40 minuten
• Geschikt voor ovens met een binnenzijde in 

emaille, inox of PerfectClean
• Op koude ovenwanden gebruiken

• Voor de reiniging van stoomovens en 
combistoomovens

• Ultrakrachtig, ook bij hardnekkige vlekken
• Zorgt voor een stralende oven, jarenlang
• Veilig gebruik - Miele-formule

M.-Nr. 10118510                                            €5,99 M.-Nr. 10162230                                          €13,49 M.-Nr. 10172710                                          €20,99

Reiniger keramische kookplaat 250 ml SteelCare 250 ml Autocleaner

• Voor de beste resultaten en een veilig gebruik
• Voor vitrokeramische en inductiekookplaten
• Verwijdert vetplekken, aangebrande vlekken en 

watervlekken 
• Laat een beschermende film achter, die een 

volgende reiniging nog gemakkelijker maakt
• Niet geschikt voor CleanSteel oppervlakken

• Voor een gelijkmatig matglanzend en schoon 
roestvrijstalen oppervlak

• Verwijdert alle vingerafdrukken,  
strepen en vlekken

• Beschermlaag voorkomt dat hardnekkig  
vuil zich weer hecht

• Hoog rendement - comfortabel en  
eenvoudig in gebruik

• Bijzonder geschikt voor gebruik met 
levensmiddelen

• Uitstekend onderhoud voor vele jaren 
gebruiksplezier

• Voor automatische reiniging van 
Miele-koffieautomaten

• Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem
• Extra reiniging van het melkleidingsysteem
• Goed voor ca. 1 jaar

M.-Nr. 10173120                                            €9,99 M.-Nr. 11023350                                          €12,49 M.-Nr. 10971120                                          €61,99

Systeemontkalker 1000 ml

• Voor het ontkalken van drukstoomovens
• Grondige ontkalking van de steamer 
• Veilig gebruik - Speciale Miele-formule
• Geen residuen van chemicaliën na ontkalken 

M.-Nr. 10265450                                         €30,99
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Ontkalkingspatroon Reinigingstabletten 10 stuks Reinigingsmiddel voor melkleidingen
10 stuks  

• Voor het automatisch ontkalken van 
Miele-koffiemachines

• Grondige verwijdering van afzettingen en 
kalkresten

• Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken
• Geheel zonder handmatig onderhoud.
• Geen resten van chemische stoffen na ontkalken
• Goed voor ca. 1 jaar

• Voor koffiemachines, staat garant voor 
koffiegenot van het hoogste niveau

• Voor grondige verwijdering van koffieolie en 
-resten

• Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging
• Afgestemde formulering — speciale receptuur 

van Miele
• Uitstekend onderhoud voor vele jaren 

gebruiksplezier

• Voor hygiënisch propere leidingen van  
CVA en CM 

• Verwijdert melkeiwit en vetten volledig
• Zorgt voor een stralende oven, jarenlang
• Gemakkelijke dosering - dankzij voorgedoseerde 

stuks

M.-Nr. 10224080                                         €61,99 M.-Nr. 10270530                                          €19,99 M.-Nr. 10180270                                          €41,99

Ontkalkingstabletten Microvezeldoek 1 stuk Set microvezeldoekjes 3 stuks

• Voor koffiezetautomaten en drukloze 
stoomovens 

• Voor CVA, CM, ovens met Profi-functie en 
drukloze stoomovens

• Voor Dialog Oven
• Verwijdert grondig vuil en verkalkingen
• Zeer effectieve ontkalking
• Aangepaste formule - Speciaal Miele-recept
• Geen residuen van chemicaliën na ontkalken 

6 tabletten 

• Voor de beste reinigingsresultaten en veilig in 
gebruik

• Extreem scheur- en slijtvast
• Hoge reinigingskracht dankzij fijn geweven 

microvezels
• Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder 

reinigingsmiddel
• Kan op 60°C tot 500 keer worden gewassen
• Uitstekend onderhoud voor vele jaren 

gebruiksplezier

• Voor de beste reinigingsresultaten en veilig in 
gebruik

• Bestaand uit 1 univers. doekje, 1 glasdoekje en 
1 hooggl.doekje

• Extreem scheur- en slijtvast
• Hoge reinigingskracht dankzij fijn geweven 

microvezels
• Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder 

reinigingsmiddel

M.-Nr. 10178330                                          €19,49 M.-Nr. 7006550                                             €7,49 M.-Nr. 10159570                                         €15,49

Doseerspuit 100 ml Deurdichting en veiligheidsventiel

• Voor het ontkalken van drukstoomovens • Voor drukstoomoven
• Deurdichting dient jaarlijks tot tweejaarlijks 

vervangen te worden

M.-Nr. 8019263                                           €24,95 M.-Nr. 8341204                                           €72,95
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Wassen Drogen Strijken

Ontdek de exclusieve Excellence lijn.
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Combinatiemogelijkheden was-/droogautomaten

Verbindingsstukken

T1 Classic T1 
Chrome Edition
(TCx, TEx, TDx) 

T1 White Edition 
(TWx)

T 7000 T 200/4000/8000 
TDA 140/150 C

W1 Classic / Chrome Edition 
(Recht paneel)
(WDx, WCx, WEx)

WTV 501

WTV 511²

WTV 502

WTV 512²

WTV 412

WTV 414²
WTV 412

W1 Classic / Chrome Edition 
(Schuin paneel)
(WDx, WCx, WEx)

WTV 501

WTV 511²

WTV 502

WTV 512²

WTV 412

WTV 414²

WTV 417

WTV 412

W1 White Edition
(WWx)

WTV 501

WTV 511²

WTV 502

WTV 512²

WTV 412

WTV 414²
WTV 412

W 500 / WDA / W 2000 / 
W 3000 / W 5000 
(Recht paneel)

WTV 501

WTV 511²

WTV 502

WTV 512²
WTV 412

WTV 406¹

WTV 412

W 500 / WDA / W 2000 / 
W 3000 / W 5000 
(Schuin paneel)

WTV 511² WTV 512² WTV 412
WTV 407¹

WTV 412

W 1000 WTV 511² WTV 511²
WTV 412

WTV 414²
WTV 412

W 4000 / W 6000 - - WTV 417² WTV 412

¹ Met uitschuifbaar werkblad

² Met uitschuifbaar werkblad met opbergruimte

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Veilige opstelling voor was-/droogautomaten

Onderbouwsokkel met schuifladeOnderbouwsokkel met schuiflade

WTV 412 
M.-Nr. 6667550

WTS 510  
M.-Nr. 9322300

WTS 410 
M.-Nr. 7324270

Indicatieve marktprijs  € 49,00*

Kleur Lotuswit

WTV hoogte 1,5 cm

Indicatieve marktprijs  € 399,00*

Kleur Lotuswit  

Sokkelhoogte 35 cm

Anti-slipmat 

Indicatieve marktprijs  € 349,00*

Kleur Lotuswit  

Sokkelhoogte 30 cm

Anti-slipmat 

Veilige opstelling voor was-/droogautomaten

Veilige opstelling voor was-/droogautomaten Veilige opstelling voor was-/droogautomaten

WTV 502 
M.-Nr. 9256140

WTV 406  
M.-Nr. 6694470

WTV 407  
M.-Nr. 6694490

Indicatieve marktprijs  € 49,00*

Kleur Lotuswit

WTV hoogte 2,5 cm

Indicatieve marktprijs  € 99,00*

Kleur Lotuswit  

WTV hoogte 4 cm

Geïntegreerd werkblad Push-pullfunctie

Indicatieve marktprijs  € 99,00*

Kleur Lotuswit  

WTV hoogte  4 cm

Geïntegreerd werkblad Push-pullfunctie

Veilige opstelling voor was-/droogautomaten

Veillige opstelling voor was-/droogautomaten

Veilige opstelling voor was-/droogautomaten

WTV 511 
M.-Nr. 9351780

WTV 512  
M.-Nr. 9351790

WTV 501  
M.-Nr. 9256130

Indicatieve marktprijs  € 199,00*

Kleur Lotuswit  

WTV hoogte 12 cm

Geïntegreerd werkblad Push-pullfunctie

Indicatieve marktprijs  € 199,00*

Kleur Lotuswit  

WTV hoogte  12 cm

Geïntegreerd werkblad Push-pullfunctie

Indicatieve marktprijs  € 49,00*

Kleur Lotuswit

WTV hoogte 2,5 cm

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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TwinDos Care 
M.-Nr. 10563710

Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem

UltraPhase Sensitive 
1. M.-Nr. 10795750 2. M.-Nr. 10795780

Wasmiddel zonder geur- en kleurstoffen

Wasmiddel UltraPhase 
1. M.-Nr. 10243250 2. M.-Nr. 10243340 

Navulreservoir 1&2 
1 M.-Nr. 10223070 - 2 M.-Nr. 10223120

Voor het doseren van conventionele  
wasmiddelen in een TwinDos-wasmachine

Indicatieve marktprijs                            € 10,99*

Kleur Transparant

Inhoud 1,5 l

Wasmachine W1-modellen met TwinDos

Indicatieve marktprijs                            € 14,90*

Kleur Transparant

Inhoud 1,5 l

Wasmachine W1-modellen met TwinDos

Indicatieve marktprijs                            € 13,99*

Kleur Transparant

Inhoud 1,5 l

Wasmachine W1-modellen met TwinDos

Indicatieve marktprijs                            € 30,99*

Kleur Transparant

Inhoud 1,5 l

Wasmachine W1-modellen met TwinDos

UltraPhase
Voor wasmachines met TwinDos

Beste vloeibaarwasmiddel-systeem op de markt. Met 

TwinDos automatische dosering bereikt u het hoogste 

wasresultaat met 1 druk op de knop.

UltraPhase 1 & 2 

• Speciaal wasmiddel voor wasmachines met TwinDos, 

het automatisch doseringssysteem

• De wasmachine doseert steeds de perfecte 

hoeveelheid wasmiddel, aangepast aan het 

programma en de textielsoort

• Eén flacon UltraPhase 1 is goed voor 37 wasbeurten 

en één flacon UltraPhase 2 voor 50 wasbeurten

UltraPhase voordeelpakket 
 M.-Nr. 10943070

Halfjaarvoorraad voor witte en gekleurde was

Indicatieve marktprijs                            € 65,00*

Inhoud 3 x UltraPhase 1 
2 x UltraPhase  2 

Wasmachine W1-modellen met TwinDos

Wasmiddel met 2 fasen voor  
gekleurde en witte was

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Wasmiddelen
 Voor het beste wasresultaat

UltraWhite  
M.- Nr. 10199770

Witte en gekleurde was

Indicatieve marktprijs  € 21,49*

Type Poederwasmiddel

Inhoud 2,7 kg

Aantal wasbeurten 42

UltraColor 
M.-Nr.10223580

Gekleurde en zwarte was

Indicatieve marktprijs € 16,49*

Type Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 2 l

Aantal wasbeurten 30

WoolCare  
M.-Nr.10249590

Wol, zijde en fijn wasgoed

Indicatieve marktprijs  € 16,99*

Type Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 1,5 l

Aantal wasbeurten 37

Wasverzachter  
M.-Nr.10240820

Geschikt voor badstof

UltraDark  
M.-Nr.10756420

Donker en zwart textiel

Dons   
M.-Nr.10225590

Kussens, slaapzakken of donsvoering

Sport  
M.-Nr.10225790

Witte en gekleurde sportkleding

Outdoor  
M.-Nr.10226150

Hoogwaardige functionele en outdoorkleding

Impregneermiddel   
M.-Nr.10240530

Ideaal voor sport- en regenkleding

Indicatieve marktprijs  € 15,99*

Type  Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 250 ml

Aantal wasbeurten 4

Indicatieve marktprijs  € 12,49*

Type  Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 250 ml

Aantal wasbeurten 13

Indicatieve marktprijs  € 10,99*

Type  Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 1,5 l

Aantal wasbeurten 50

Indicatieve marktprijs  € 12,49*

Type   Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 250 ml

Aantal wasbeurten 13

Indicatieve marktprijs  € 15,99*

Type  Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 1,5 l

Aantal wasbeurten 60

Indicatieve marktprijs  € 12,49*

Type   Vloeibaar wasmiddel

Inhoud 250 ml

Aantal wasbeurten 13

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Caps
De perfecte aanvulling voor specifi eke toepassingen

Sportkleding

Caps Sport
M.-Nr. 10756380

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 6 caps

Ook geschikt voor fl eece                                  -

Sport- en regenkleding

Caps Impraprotect
M.-Nr. 10757510

Indicatieve marktprijs  € 15,49*

Inhoud 3 caps

Impregneermiddel voor sport- en 
regenkleding

Katoen

Caps CottonRepair 
M.-Nr. 10757200

Indicatieve marktprijs  € 15,49*

Inhoud 3 caps

Anti-piling eff ect, laat textiel er zichtbaar 
nieuw uitzien

Maak je gebruik van speciale wasprogramma’s om bepaalde vlekken of nare geurtjes te verwijderen? 
Dan zijn de Miele Caps daar een uitstekend wasmiddel op. De verschillende soorten caps zorgen er 
samen met de wasverzachtercaps Aqua, Nature en Cocoon voor dat het doen van de was voortaan 
nog gemakkelijker wordt.

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Aqua Ruikt puur en fris, en maakt grondig schoon M.-Nr.10755090 
Cocoon  Voor momneten van rust en geborgenheid M.-Nr.10755480
Nature   Met bloemenaroma en natuurlijke harmonie M.-Nr.10755370

Badstof

Caps Wasverzachter 

Indicatieve marktprijs  € 6,49*

Inhoud 9 caps

Wol en fijne was Donkere en zwarte stoffen

Caps WoolCare 
M.-Nr. 10755530

Caps UltraDark 
M.-Nr. 10755600

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 9 caps

Met vezelbeschermer tegen vervilting

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 9 caps

Antipluiswerking met kleurbescherming 

Hardnekkige vlekken

Caps Booster 
M.-Nr. 10755830

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 6 caps

Hard voor vlekken, zacht voor kleding

Zijde en fijne was Kussens, slaapzakken, donskleding

Caps SilkCare 
M.-Nr. 10755990

Caps DownCare 
M.-Nr. 10756300

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 6 caps

Speciale reinigningsformule van  
zijdeproteïnes

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 6 caps

Houdt donsveren elastisch en ademend

Outdoor- en werkkleding

Caps Outdoor 
M.-Nr. 10756890

Indicatieve marktprijs  € 7,49*

Inhoud 6 caps

Beschermt tegen vocht, wind en vuil

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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FragranceDos
Met de Miele-geurfl acons geef je je wasgoed tijdens het drogen een frisse geur. De geuren worden 

geproduceerd door een familiebedrijf in Zuid-Frankrijk, dat al sinds 1871 geuren produceert. Via een 

speciaal productieproces zorgen de parfumeurs ervoor dat de waardevolle geuressences behouden 

blijven. Het resultaat is heerlijk ruikend wasgoed, tot wel vier weken lang.

Aqua pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de poriën M.-Nr.10.231.860

Cocoon voor momenten van rust en geborgenheid M.-Nr.10.234.560

Nature bloemige geuren en natuurlijke balans M.-Nr.10.234.440

Orient onthult alle geheimen van het Oosten M.-Nr.10.234.670

Rose de delicate, geraffi  neerde geur van verse meirozen M.-Nr.10.234.730

WhiteFlower Sensitive bloemengeuren met citroenfrisheid M. -Nr.11.047.270

Geurfl acon
Indicatieve marktprijs  € 11,49*

Inhoud 12,5 ml

Aantal wasbeurten 50

Geuren Aqua, Cocoon, Nature, Orient, 
Rose, WhiteFlower Sensitive

*Indicatieve marktprijs inclusief BTW & recupelbijdrage, vanaf 01/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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