
Gütersloh / Berlín, 4. září 2013. – Miele jako jediný výrobce domácích spotřebičů nabízí zákazníkům čisticí
a pečující prostředky speciálně navržené pro své přístroje. Nejnovějším přírůstkem je dvoufázový tekutý prací
prostředek pro dávkovací systém TwinDos, který bude poprvé představen na letošním veletrhu IFA. A od ny -
nějška je CareCollection k dispozici nejen prostřednictvím zákaznického servisu Miele a na internetu, ale také
u obchodníků.

CareCollection od výrobce domácích spotřebičů z Gütersloh se skládá z mnoha vysoce účinných pracích, čisticích
a pečujících prostředků určených pro pračky, sušičky a myčky nádobí. Všechny tyto produkty jsou vyvíjeny exkluzivně
pro Miele ve spolupráci s prvotřídními odborníky a za použití vysoce kvalitních surovin. Nejlepších výsledků lze do -
sáhnout právě použitím CareCollection, protože tyto produkty jsou trvale přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům
spotřebičů Miele.

Novinkou na veletrhu IFA je zejména dvoufázový tekutý prací prostředek, který Miele vyvinulo pro použití v rovněž
novém systému dávkování TwinDos. Tento prostředek se skládá ze základní složky proti nečistotám, jako jsou tuky
a bílkoviny (Miele UltraPhase 1) a silnější složky pro odolné skvrny, jako je červené víno nebo káva (Miele UltraPhase 2).
V novém systému praní se podařilo spojit tekutý prací prostředek s bělicí složkou. Proto může TwinDos dosahovat
vynikajících výsledků praní barevného i bílého prádla.

Oba prací prostředky se dávkují automaticky – samostatně a v závislosti na druhu prádla, ve vhodnou dobu a ve
správném poměru. Byly vyvinuty pro systém dávkování tekutého pracího prostředku TwinDos integrovaný do nové
generace praček Miele. TwinDos je navíc otevřený systém, který může být alternativně naplněn všemi běžnými
tekutými pracími prostředky nebo avivážemi.

Další novinkou jsou kapsle pro speciální textilie, jako například pro vysoce kvalitní outdoorové oblečení s nepromo kavou
membránou nebo sportovní oblečení. Tyto kapsle se jednoduše vloží do přihrádky na aviváž a uvolňují se automaticky
během pracího procesu. Kapsle jsou dodávány v baleních po deseti – buď jednodruhově, nebo v sadě několika druhů.
Jsou vhodné pro každou pračku Miele nové generace.

V loňském roce Miele představilo na veletrhu IFA flakóny na vůně pro sušičky. Se systémem FragranceDos se vůně
během sušení rovnoměrně rozprostře do textilií. Na výběr jsou tři vůně pro různé preference: „Cocoon“ (zaměřená
na péči a dobrý pocit), „Aqua“ (pro jasnost a čistotu) a „Nature“ (květinová, přírodní svěžest). Flakóny jsou umístěny
v držáku dvířek sušičky.

Všechny výrobky Miele CareCollection pro péči o prádlo – jako prací prostředky, aviváže a vonné flakóny pro sušičky
– a pro myčky nádobí – například čisticí prostředek, leštidlo a sůl – jsou nyní k dispozici také u autorizovaných pro dejců
značky Miele. CareCollection je i nadále k dispozici také v internetovém obchodě a v zákaznickém servise Miele.
Více informací o produktech naleznete v obchodech a na internetu www.miele.cz.
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