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„Modulární elegance“ do nadčasových kuchyní 
Na veletrhu LivingKitchen Miele vylepšuje základní modely svých kombinovaných 
varných desek s pečicími troubami / Individuální centrum vaření se „SmartLine“. 

 
K vrcholům prezentace Miele na veletrhu LivingKitchen v Kolíně nad Rýnem 
patří nová řada flexibilně kombinovatelných varných prvků, přizpůsobená 
vyšším nárokům, a lépe vybavené základní modely kombinovaných varných 
desek s pečicími troubami. Motto kolínského veletrhu zní „Modulární elegance“ 
(16.– 22. ledna 2017; hala 4.1). 

Indukční varná deska, k tomu barbecue gril, Tepan Yaki, plynový hořák nebo indukční wok – 
s řadou spotřebičů „SmartLine“ představuje Miele nové designové akcenty pro kvalitní 
kuchyně. Sklokeramické varné prvky v černé barvě navozují pocit čistoty a ušlechtilosti. 
SmartLine současně nabízí širokou škálu kombinací. Všechny jednotlivé moduly lze 
kombinovat mezi sebou, s libovolným využitím odsavače do pracovní desky. To eliminuje 
nutnost instalace tradičního odsávání par a vytváří elegantní a individuální konstrukční 
možnosti, zejména pro kuchyňské ostrůvky v otevřených kuchyních. Tato rozmanitost se 
odráží i v možnostech přípravy pokrmů, které SmartLine nabízí ambiciózním kuchařům. 

Vyšší výkon, více komfortu a elegance nabízí pro kombinované varné desky s pečicí troubou 
nová základní řada spotřebičů „Active“. S objemem 76 litrů nabízí tato novinka extra velký 
pečicí prostor. Inovován byl také displej spotřebiče s hodinami, otočnými knoflíky  
a dotykovými tlačítky. V kombinaci s rámem z nerezové oceli a černými skleněnými dvířky 
nabízejí přístroje řady Active nadčasový a elegantní design. I přes vylepšené vybavení je 
začíná cena těchto pečicích trub již na 16 990 Kč, s pyrolýzou je k dostání od 23 990 Kč, což 
je výrazně méně než v minulosti. „To je další důležitou součástí naší ofenzívy řízené skvělým 
poměrem cena-výkon, díky níž očekáváme výrazný nárůst v počtu prodaných spotřebičů  
a zvýšení našeho podílu na trhu,“ říká Gernot Trettenbrein, vedoucí divize domácích 
spotřebičů Miele International. 

SmartLine stejně jako přístroje řady Active budou uvdeny na trh na jaře 2017. 

V Kolíně nad Rýnem Miele prezentuje 270 přístrojů na 1 000 čtverečních metrech. Stánek 
postavený na principu otevřeného prostoru se skládá ze tří zón s živými ukázkami  
a nabídkami kulinářského umění a uzavírá jej kavárna s více než stovkou míst k sezení  
a dostatkem prostoru pro jednání s dobrým jídlem a pitím. V kavárně se konají večerní akce, 
na něž Miele po první tři dnů veletrhu (od pondělí do středy) srdečně zve své obchodní 
partnery. 
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