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Nové prací prostředky příkladně šetrné pro pokožku, 
prádlo i životní prostředí 

Pouze Miele poskytuje zákazníkům ke svým pračkám, sušičkám a myčkám 
nádobí také vhodné čisticí a ošetřovací prostředky. Zvláště pestrá je nabídka 
Miele pro péči o prádlo, která se nyní ještě rozšiřuje o nabídku pro zvláště 
citlivou pokožku a speciální praní tmavých textilií nebo namáhané bavlny. 
Kromě toho je k dispozici další vůně pro sušičku. Na trh přijdou nové produkty 
postupně na přelomu roku 2017/2018.  

„S náročnými recepturami našich produktů dosáhnou zákazníci Miele zvláště dobrých 
výsledků čištění, ale šetří také prádlo a životní prostředí,“ ujišťuje Dr. Dirk Schübel, manažer 
pro příslušenství a spotřební zboží v oblasti přístrojů pro domácnost. Přidávají se k tomu také 
exkluzivní komfortní funkce Miele, jako je především systém TwinDos, jediný dávkovací 
systém pro dvoufázový tekutý prací prostředek, který zajišťuje maximální komfort při minimální 
spotřebě. Kromě toho jen pračky Miele mají možnost dávkování speciálního ošetřovacího 
prostředku pomocí kapsle v přihrádce pro aviváž (CapDosing). A jen u Miele lze prádlu dodat 
svěží vůní díky flakonům s vůní umístěným přímo v sušičce. „Na základě kladné odezvy a na 
mnohá přání zákazníků,“ pokračuje Schübel, „k příležitosti veletrhu IFA výrazně rozšiřujeme 
naši kolekci pro pračky a sušičky.“ 

Pět nových produktů zaměřených na senzitivitu 

Miele chce především vyhovět zvýšené potřebě co nejlepší snášenlivosti pro pokožku a životní 
prostředí, a proto do programu zavádí hned pět nových produktů zaměřených na senzitivitu. 
Týká se to práškového pracího prostředku UltraWhite, tekutého pracího prostředku UltraColor 
a pracích prostředků TwinDos UltraPhase 1 a UltraPhase 2. Varianta, která odpovídá pro vůni 
do sušičky, má označení White Flower Sensitive. Žádný senzitivní prací prostředek 
neobsahuje vonné látky a barviva a všechny splňují kritéria náročného ekologického štítku 
NordicSwan; flakon pro sušičku neobsahuje vonné látky vyvolávající alergie. Pokud se týká 
samotné vůně, obsah flakonu nahrazuje 1,5 až 2 litry avivážního prostředku. 

Nový tekutý prací prostředek UltraDark naproti tomu spojuje důkladné čištění se zvláště 
šetrným ošetřováním. Jak název napovídá, černé nebo velmi tmavé textilie jsou zde chráněny 
před zešednutím. „Zvláštností prostředku UltraDark je takzvaný Anti-Pilling efekt,“ vysvětluje 
Dirk Schübel. Malými množstvími vysoce kvalitního enzymu celuláza se vyhladí zdrsnělá 
vlákna a odstraní nopky, jejichž vinou vypadá oděv světlejší. Speciální receptura tohoto 
jemného pracího prostředku navíc snižuje vyplavování černých barviv na minimum. 
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Druhý poločas pro namáhanou tkaninu 

Na enzym celuláza, ale ve vyšší koncentraci, sází Miele také u svého nového ošetřovacího 
prostředku CottonRepair. I zde jde o odstranění nejmenších nopků, jejichž vinou oblíbený svetr 
často vypadá obnošeně a hrubě. „Po jediném použití prostředku CottonRepair vypadá oděv 
skoro jako nový a jako nový působí i na omak,“ říká expert Miele Schübel, jenž je odpovědný 
mj. za čisticí a ošetřovací produkty nebo vysoce jakostní prachové sáčky Miele. Dirk Schübel, 
pevně přesvědčený o úspěchu, dodává: „Věnujeme se přáním našich zákazníků ještě cíleněji, 
a to vývojem produktů, jejichž čisticí sílu lze v současnosti na trhu sotva překonat.“ 

K dostání budou nové prací a ošetřovací prostředky v e-shopu Miele (shop.miele.cz)  
a prostřednictvím specializovaných obchodních partnerů. 

 


