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TopLine – Betrouwbaar hygiënemanagement
voor de onhygiënische werkruimte

Naleven van wetten en normen, zorgvuldigheid (nauwkeurigheid) en veiligheid op de
werkplek, hygiëne maatregelen monitoren en documenteren. Dit zijn essentiële vereisten aan de moderne verpleging wereldwijd. Het doel is daarbij duidelijk het voorkomen
van infectieziektes in ziekenhuizen en verpleeginstellingen.
MEIKO ondersteunt u hierbij actief en competent met professionele knowhow en innovatieve, betrouwbare reinigings- en desinfectietechniek: hygiëneveiligheid uit één hand
– van planning, techniek, chemie en service tot en met vakkundig advies op basis van
partnerschap, ook na de verkoop.
Met een alomvattend, op uw behoefte afgestemde hygiëne plan zijn wij uw betrouwbare partner bij de realisatie volgens de geldende wettelijke en normen en richtlijnen.

Zo helpt TopLine bij het voorkomen van infecties en het beschermen van patiënten en
verplegend personeel.
• Totale systeemdesinfectie bij elk programma.
• Koelen en drogen met lucht middels een HEPA filter.
• Volledig dampdicht systeem. Na afloop van het programma,
bij het openen van de deur geen dampuittreding.
• Gecertificeerd conform EN ISO 15883, door een onafhankelijke geaccrediteerde keuringsinstantie. Geheel volgens de
geldende wettelijke normen en richtlijnen.
• Duurzaam en energiezuinig.

• Weergave van de daadwerkelijke A0 waarde.
• A0 60 en hogere waardes flexibel programmeerbaar.
• Duidelijk afleesbaar display van 4 x 20 tekens met energiebesparingsmodus.
• Uniek sproeisysteem met een hoofdwassproeier die door
waterdruk uitschuift en daardoor voor een perfecte intensieve reiniging zorgt.

TopLine – De snelle oplossing, voor nieuwbouw
en renovatieprojecten

In veel verpleeginstellingen voldoen de spoelruimtes vaak niet meer aan de geldende
wettelijke bepalingen en vereisten op het gebied van hygiëne. De TopLine is bijzonder
geschikt om snel en probleemloos op iedere locatie en situatie te plaatsen.

TopLine 10 – Voor wandmontage (met of zonder uitstortunit)

De eenvoudige oplossing voor het installeren van een
reinigings- en desinfectieautomaat. Ruimtebesparend en
gereed voor aansluiten.

Doelmatige en kleine werkcombinatie, bestaande uit de
reinigings- en desinfectieautomaat TopLine 10 en een
speciaal daarvoor ontwikkelde uitstortunit.

Afmetingen (in mm):
b 500, d 450 of 600, h (apparaat) 1630

Afmetingen (in mm):
b 500, d 450 of 600, h (apparaat) 1630

Afbeeldingen bevatten speciale uitvoeringen

Nieuw of ter vervanging van het oorspronkelijke merk. Als het nu gaat om een nieuwbouw of renovatieproject, de TopLine past perfect binnen elke situatie.

TopLine 20 – Staande apparaten (met of zonder uitstortunit)

Reinigings- en desinfectieautomaat met sokkel. Eenvoudig
neerzetten en aansluiten. De ideale oplossing voor het integreren van de aanwezige aansluitingen.
Afmetingen (in mm):
b 500, d 450 of 600, h 1730

Doelmatige kleine werkcombinatie met eenvoudige montage en veelzijdige functies. Bestaat uit de reinigings- en
desinfectieautomaat TopLine 20 met sokkel en bijpassend
ontwikkelde uitstortunit.
Afmetingen (in mm):
b 1000, d 450 of 600, h (apparaat) 1730

TopLine Losse apparaten – naadloze en aanpasbare hygiëneveiligheid voor elke werkruimte

TopLine 30 – Voor wandmontage in natte ruimtes

Reinigings- en desinfectieautomaat TopLine 30 voor de
natte ruimte in de kamer, bijvoorbeeld de isolatiekamer.
Inclusief montageframe.
Afmetingen (in mm):
Basisframe:
b 650, d 450, h 2210
Zichtbare fronten:
b 530, h 1760

Afbeeldingen bevatten speciale uitvoeringen

Reinigings- en desinfectieautomaat TopLine 30 met
toiletaansluiting voor de natte ruimte in de kamer, bijvoorbeeld de isolatiekamer. Inclusief montageframe en
compleet met aan- en afvoeraansluitingen. Geschikt voor
de meeste verkrijgbare toiletten.
Afmetingen (in mm):
Basisframe:
b 650, d 450, h 2210
Zichtbare fronten:
b 530, h 1760

TopLine 40 – Het praktische tafelmodel

De TopLine 40 reinigings- en desinfectieautomaat is de
ideale aanvulling op het aanwezige meubelwerk. Het is
voorzien van een groot werk- en afzetblad. Opstaande
rand tegen meerprijs leverbaar.
Afmetingen (in mm):
Apparaat:
b 900, d 600, h 900

De TopLine 40 reinigings- en desinfectieautomaat is de
ideale aanvulling op het aanwezige meubelwerk. Het is
voorzien van een werk- en afzetblad met handafwasbak en
daardoor een doelmatige werkcombinatie met veelzijdige
functies. Opstaande rand tegen meerprijs leverbaar.
Afmetingen (in mm):
Apparaat:
b 900, d 600, h 1000
Handenwasbak:
b 340, d 370, h 150

TopLine 40 E – Het snelle model bij renovaties
Speciaal voor het snel vervangen van onderbouwapparaten
bij renovaties: de TopLine 40 E.
Aanpasbaar aan alle in de constructie aanwezige nismaten.
Afmetingen (in mm):
Apparaat:
b 700, d 588, h 860

TopLine verpleegcombinaties –
Hygiëneveiligheid in alle situaties

Hygiëne op maat. Samen met u ontwikkelen wij een ergonomisch verpleegruimtedesign
dat voldoet aan de strengste eisen aan rendement, optimalisatie van werkprocessen,
arbeidsveiligheid en hygiëne.

SAN 14 – TopLine 40 met uitstortunit/met uitstortunit en handenwasbak

De compacte verpleegcombinatie SAN 14 B voor de
behoefte in een onhygiënische werkruimte met werk- en
afzetblad, spoelbak, uitstortunit, handenwasbak en opstaande rand.

Verpleegcombinatie met werk- en afzetblad, spoelbak,
uitstortunit en opstaande rand.
Afmetingen/mm:
b 1400, d 600, h 900
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364

Afbeeldingen bevatten speciale uitvoeringen

Afmetingen/mm:
b 1400, d 600, h 1000
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364
Handenwasbak:
b 340, d 370, h 150

En wat de speciale situatie bij u ter plaatse betreft: Voor elke ruimte bieden wij u een op
uw specifieke eisen afgestemde standaard hygiëneoplossing.

SAN 19 B – TopLine 40 met uitstortunit, handenwasbak en kast

Verpleegcombinatie met groot aanrechtblad
en 500 mm kastruimte. Met werk en afzetblad, spoelbak, uitstortunit en opstaande
rand.
Afmetingen/mm:
b 1900, d 600, h 900
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364
Handenwasbak:
b 340, d 370, h 150
Kastruimte:
b 500

SAN 20 BW – TopLine 40 met uitstortunit, handenwasbak, wasbak en kast

Verpleegcombinatie met aanrechtblad en
600 mm kastruimte. Met werk en afzetblad,
spoelbak, uitstortunit, handafwasbak en
opstaande rand.
Afmetingen/mm:
b 2000, d 600, h 1000
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364
Handenwasbak:
b 340, d 370, h 150
Wasbak:
b 500, d 400, h 300
Kastruimte:
b 600

TopLine verpleegcombinaties –
Hygiëneveiligheid in alle situaties

SAN 24 W – TopLine 40 met uitstortunit, wasbak,
werkblad en kast 1000 mm
Een verpleegcombinatie met een
kastruimte van 1000 mm. De basis
voor iedere ruimte.
Afmetingen/mm:
b 2400, d 600, h 900
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364
Wasbak:
b 500, d 400, h 300
Kastruimte:
b 1000

SAN 29 BW – TopLine 40 met uitstortunit, handenwasbak,
wasbak en kast 1500 mm
Grote verpleegcombinatie met een ideale lengte en spoelbakafmetingen. Deze optimale opstelling zorgt voor een
ideale werkwijze op het gebied van reiniging. De spoelbakken zijn ergonomisch geplaatst. Het oppervlak van de
combinatie zorgt voor een voldoende groot werkblad.
Afmetingen/mm:
b 2900, d 600, h 900
Uitstortunit:
h 700
Uitstortbak:
Ø 364
Handenwasbak:
b 340, d 370, h 150
Wasbak:
b 500, h 400, d 300
Kastruimte:
b 1500

Afbeeldingen bevatten speciale uitvoeringen

TopLine bedieningscomfort –
Veiligheid en hygiëne zonder handen

Grote verpleegcombinatie met een ideale lengte en spoelbakafmetingen. Deze optimale
opstelling zorgt voor een ideale werkwijze op het gebied van reiniging. De spoelbakken zijn
ergonomisch geplaatst. Het oppervlak van de combinatie zorgt voor een voldoende groot
werkblad. – contactloos via infraroodsensor en desgewenst met automatische programmastart. De effectieve veiligheidsstop beschermt daarbij de gebruikers tegen onbedoeld
bekneld raken. Een voetschakelaar als extra bedieningseenheid is als optie leverbaar.

TopLine 20 & TopLine 40 – Openen en sluiten zonder contact
of met voetschakelaar

Infrarood sensor voor openen en
sluiten van de deur (optioneel verkrijgbaar).

TopLine 20 staande uitvoering en TopLine 40 onderbouwuitvoering, met
automatische deuropening (optioneel) en voetschakelaar (optioneel).

Voetschakelaar voor openen en sluiten
van de deur (optioneel verkrijgbaar).

Toebehoren- en inrichtingsprogramma

Behalve de MEIKO reinigings- en desinfectietechniek voeren wij voor u een uitgebreid
toebehoren- en inrichtingsprogramma voor veilig en ergonomisch werken en hygiënisch
opslaan van verpleegartikelen. Hieronder 6 voorbeelden van praktijkgerichte oplossingen.
Graag werken wij ook voor u specifiek gerichte oplossingsvoorstellen uit. Neem contact
met ons op, wij staan u te allen tijde graag te woord.

Wandrek TUS*
voor gedesinfecteerde urineflessen,
bedpannen en schalen met afzetrooster
of lekbak. In de breedten 500 mm en
1400 mm.

Gesloten wandkasten**
Kasten met draaideuren en steeds
1 schap. In de breedten 500 mm,
600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
en 1500 mm.

Wandrek*
Met in hoogte verstelbare schappen in
alle breedten (diepte 350 mm).

Open wandkasten
Kasten voor open opbergen met steeds
1 schap. In de breedten 500 mm,
1000 mm en 1200 mm.

Spoelcombinatie*
Onderkasten o.a. met laden voor verpleegcombinaties in verschillende breedten en
hoogtes.

Uitstortunit*
Standaardmodel naar keuze met ingebouwde randspoeling, onafhankelijk van
steekbakspoeler bedienbaar.

* Afbeeldingen bevatten speciale uitvoeringen
** Optioneel: lichtbalk en verlichting
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