Professionele vaatwas-, reinigings- en desinfectietechniek,
en voedsel waste management

Met de grootste zorg
Compleet programma hygiënische oplossingen voor de zorg

An
36

a

t ie

r ade n ser v

s e • Ev a l u

Ad v i e s

i

ce

0g

a ly

Pl a n n i n g

s-

t
C a p a c i te i

v

Bu

dg e

tpla nn

ts

in
g

n

tie en le

er

in g

Co

ruc

de me n

ning

in g

st

n
/re

reke

e id

Mon

u
• B o wbeg

be

ge

el

ta

Opleiding

MEIKOFinance
Exklusiv für MEIKO Kunden

Onze diensten voor u:
Analyse van bestaande vaatwas-, reinigings- en desinfectieapparatuur, Evaluatie van de analyses van de apparatuur ten opzichte van de gespecificeerde
standaard | Advies met betrekking tot de inrichtingspecifieke hygiëne- en vaatwasoplossingen | Planning en uitwerking van de installatieplannen in 3D
| Capaciteits-/rendementsberekening om de benodigde uitvoering/grootte van de vaatwasproducten en randapparatuur te bepalen | Hulp bij planning van het budget | Constructie en levering van hoogwaardige vaatwasmachines en reinigings- en desinfectiemachines | Montage en begeleiding
van de bouwwerkzaamheden | Professionele opleiding van eigen monteurs | Efficiënte 360 graden service

In de beste handen
Zoekt u een hygiënische oplossing voor uw verpleegruimte?
De meest geschikte vaatwastechniek voor uw woonruimte-,
afdelings- of centrale keuken? Een efficiënte oplossing voor
uw voedselresten?
MEIKO biedt u niet alleen een compleet programma
apparatuur voor spoelruimtes en spoelkeukens, maar gaat
veel verder: wij begeleiden u bij uw projecten, vanaf de
planning via de inrichting tot en met de uitvoering, en ondersteunen u met een dienstenpakket dat niets te wensen
overlaat.

Uw voordelen: u heeft één aanspreekpunt en u kunt zich
volledig op uw kerntaken concentreren. Wij zorgen voor de
rest!
Ontdek ons 360 graden ontzorgingspakket en vertrouw op
de ervaring en expertise van een wereldleider op het gebied
van vaatwas-, reinigings- en desinfectietechniek!
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De Clean Solution Circle van MEIKO is onze kijk op het geheel: wassen,
reinigen en desinfecteren uit één bron met alle relevante factoren. De
focus ligt op de “cirkel van Sinner”: tijd, temperatuur, mechanica en
chemie. Maar het is meer dan dat. Wij plannen uw spoelkeuken of
vuile spoelruimte, helpen u met alle technische zaken en zorgen
ervoor dat u ook na jaren nog steeds probleemloos kunt werken.
En uw personeel? Altijd het beste getraind. Rendement, hygiëne en
milieubescherming hebben de hoogste prioriteit. Op deze manier haalt u
alles uit uw vaatwas- of reinigingstechniek.
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MEIKO Clean Solution Circle
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MEIKO voor BWS Berlin Spandau/Weißensee

Vaatwastechniek in woonruimtekeukens en eetzalen

Huiselijkheid en hygiëne
De keuken is voor de bewoners van een
woongroep meer dan alleen een eetzaal: het
is een tref- en eetpunt – en moet dus gezellig
zijn. Voor verzorgend personeel is het vaak
de plek waar ze de maaltijden organiseren:
het eten wordt opgewarmd, in porties verdeeld en direct uitgeserveerd, danwel voor
de kamers voorbereid. Dat betekent: veel
vaatwerk, weinig tijd en hoge hygiëne-eisen!

M-iClean U – Vaatwas- en glazenspoelmachine

MEIKO voor

Erfurt

Daarvoor is vaatwastechniek nodig die het
bij kan benen, zoals de M-iClean U. Want
terwijl deze op de achtergrond geruisloos
zijn werk doet, hebben bijvoorbeeld de
Zorgbijen in Erfurt de tijd om met hun bewoners een salade te maken. Na ongeveer
210 seconden springt de signaalgreep van
de M-iClean U op blauw. Het signaal voor
het verplegend personeel: het vaatwerk kan
worden uitgenomen – en opnieuw gebruikt!

MEIKO vaatwasmachines voor glazen, servies,
bestek en dienbladen. In korte tijd schone en
hygiënische wasresultaten.
UPster ® U

M-iClean U

MEIKO vaatwasmachines voor glazen, servies,
bestek en groot vaatwerk. Om ergonomisch
en efficiënt te kunnen werken.
UPster ® U

M-iClean U

Vaatwastechniek in afdelings- en bereidingskeukens

Voor een beter werkklimaat
De medewerkers krijgen na het ontbijt, voor
de lunch en het avondeten vanzelf het zweet
op het voorhoofd. Het eten moet immers uit
de centrale keuken of van de catering worden opgewarmd, opgeschept en opgediend
aan alle bewoners van de etage. In de gemeenschappelijke eetzaal of in de kamers.
En liefst op hetzelfde moment. Hete damp
uit de vaatwasmachine of veel inspanning bij
de bediening van de apparaten kan niemand

hierbij gebruiken. Met MEIKO is dat ook niet
nodig! Bij de M-iClean U bijvoorbeeld treedt
bij het openen van de deur geen zichtbare
damp uit de machine – en er wordt geen extra vochtigheid en warmte aan de ruimte afgegeven. Korte wascycli en een ergonomische werkwijze dragen eveneens bij aan
een optimaal werkklimaat en minder belasting van het personeel.

M-iClean U – Vaatwas- en glazenspoelmachine

Vaatwastechniek in centrale keukens

MEIKO betaalt zich terug
Bij het bereiden van het eten voor alle bewoners komt heel wat vaatwerk kijken. Pannen,
schotels, bakken en niet te vergeten de gastronorm schalen voor het transport naar de
woonruimte. Maar hoe vuil of aangebrand
dan ook, lange wachttijden of stapels afwas
zijn hier niet aan de orde. Evenmin als een
hoog verbruik. Toch moet alles hygiënisch
schoon zijn. Hoe werkt dat?

Bijvoorbeeld met vernieuwde M-iQ: hier zijn
de wasprestaties in vergelijking tot het vorige
model met 30% verhoogd. En tegelijkertijd
een derde aan water en energie bespaard.
Daarnaast helpt de machine het personeel
met de GreenEye-Technology®, bij het optimaal beladen van de transportband. Voor
soepele werkprocessen aan de lopende
band.

M-iClean H – Doorschuifmachine
met automatische kap

MEIKO vaatwasmachines voor servies, bestek,
potten, pannen en schalen. Bij hardnekkig vuil.
UPster ® H

M-iClean H

FV 130.2

DV 270.2

UPster ® K

M-iQ K

MEIKO GREEN Waste Solutions voor voedselresten
en keukenafval. Voor een duidelijk economisch en
hygiënisch voordeel.
BioMaster ® Slim

BioMaster ®4 Plus

BioMaster ®4 Highline

Voedselrestenverwerkingssysteem in centrale keukens

MEIKO GREEN Waste Solutions
zorgt voor optimale tevredenheid
In centrale keukens komt niet alleen vuil
vaatwerk voor, maar ook afval. Voedselresten van de borden van de bewoners. Of
schillen en graten bij de bereiding. Met oplossingen van MEIKO GREEN Waste Solutions hoeft u dit niet meer in vuile tonnen of
kliko's te verzamelen en in een magazijn koel
te houden. Het afval wordt daar verwijderd
waar het ontstaat: in de keuken en op de
afruimband in de spoelkeuken. Eenvoudig in
het invoerstation ermee, op de knop druk-

ken – en daarna gewoon vergeten en u weer
aan de bewoners wijden. Het afval wordt
ondertussen in biomassa omgezet en in een
gesloten systeem naar een tank getransporteerd. Daar rust het plaatsbesparend, reukvrij, insektenvrij en zonder extra koeling. Is
de tank vol, dan wordt de inhoud afgezogen
en vervolgens energetisch omgezet in de
biogasinstallatie. Overigens kan ook het ledige van de vetafscheider worden meegenomen.

Voedselrestenverwerking met
BioMaster ®4 Highline

MEIKO Reinigings- en desinfectietechniek
voor bedpannen, urinalen, toiletemmers e.d.
Voor meer hygiëne bij de verpleging.
TOPIC 20

TOPIC 40

TOPIC 40 SAN 14

„In de verpleging hebben wij techniek nodig die ons werk uit handen neemt
en de processen efficiënter maakt."
Jörg Menzel bedrijfsleider Haus Spandau, wooncentrum voor blinden in Berlijn

Reinigings- en desinfectietechniek

Hoe voelt u zich vandaag?
Schoon en veilig!
Eén druk op de knop - en de zorghulpmiddelen worden in de MEIKO bedpanspoeler
gereinigd en gedesinfecteerd. In hoge mate
effectief! Bacteriën, virussen en zelfs sporen
van het type Clostridium Difficile hebben
geen kans, zoals het onafhankelijke testlaboratorium HygCen Germany GmbH. Dat
wil zeggen: hygiënische zekerheid voor de
bewoners enerzijds en ontzorging van het
verplegend personeel anderzijds. Zelfs het
management kan opgelucht ademhalen,

want de robuuste techniek bespaart op middelen en kosten. Dat bevestigt ook Jörg
Menzel, bedrijfsleider blindenwoonvoorzieningen Berlijn: „Wie geen geld heeft, moet
op kwaliteit inzetten.“ Dat zich dit uitbetaalt,
bewijzen de MEIKO bedpanspoelers op
onze locaties; die zijn ondertussen al 30 jaar
in bedrijf. „Hier heeft MEIKO onze kwaliteitseisen meer dan waargemaakt.“ En dus
zijn er al extra TOPIC machines besteld.

Bedpanspoeler TOPIC

www.meiko.info/topline-cdiff

MEIKO TopLine 20

www.meiko.info/topic-cdiff

MEIKO TopLine 40

MEIKO TopLine 40 SAN 14

MEIKOService
Prima georganiseerd en snel ter plekke

Verzorging kent geen pauzes! Als iets niet functioneert, moet
er wat aan gedaan worden. En wel meteen. Want het gaat
hier om het verzorgen van mensen.
In geval van technische problemen geven de MEIKO service-experts u rugdekking. Wat er ook fout gaat: onze goed
opgeleide en ervaren servicemonteurs beantwoorden uw
oproep 365 dagen per jaar. Ze staan bijna overal ter wereld
paraat en kennen uw MEIKO machine van binnen en van buiten. Of het nu gaat om een vaatwasmachine of een bedpanspoeler.

Ons recept voor SOS-hulp: snelle reactietijden, korte aanrijroutes, hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen. Met
de MEIKO Hotline bereikt u altijd een deskundige gesprekspartner. Dankzij een groot netwerk van MEIKO partners is de
dichtstbijzijnde servicemonteur nooit ver verwijderd. En door
de voortdurende beschikbaarheid van veel onderdelen draait
uw MEIKO machine weer snel, alsof er nooit iets aan de hand
was.
Bij MEIKO krijgt u niet alleen uitstekende technologie. Wij geven u ook de ondersteuning die u nodig heeft om u volledig
aan uw eigen werk te kunnen wijden: het verzorgen van mensen.

Hotline Nederland:
Telefoon 088 10 50 000
E-mail service@meiko.nl
Hotline België:
Telefoon 078 150 279
E-mail service@meiko-bps.be
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MEIKO ACTIVE en DOYEN
Omvangrijk aanbod chemische producten voor
vaatwas- en reinigingstechniek

e by M EIK

Wanneer het op chemische producten aankomt, is niemand
geholpen met te veel. Het tegendeel is waar: het gaat om
zeer effectieve ingrediënten die precies zijn afgestemd op
het vaatwerk, de vaatwastechniek, de plaatselijke wateromstandigheden en het soort vervuiling. Niet eenvoudig. Maar
het is de moeite waard!

Kort samengevat: chemische producten zijn een wetenschap op zich en worden voortdurend verder ontwikkeld.
Ons portfolio bevat tientallen jaren ervaring en passie voor
een compromisloze kwaliteit. Tegenwoordig gebruiken we
om wille van het milieu zo goed als geen chloor, fosfaat, NTA
en EDTA.

De juiste keuze en de juiste dosering zorgen voor een loepzuivere glans, een onberispelijke hygiëne voor de patiënten,
lage exploitatiekosten en een vaatwastechniek die ook na
vele jaren nog betrouwbaar werkt.

Hygiënisch schoon, een sprankelende glans, meedogenloos
tegen resten en verkleuring: reinigings- en/of naglansmiddelen moeten grote prestaties leveren. En uiteindelijk heeft dit
zelfs invloed op de levensduur van uw machines.

MEIKO
ACTIVE









®

UPster ® U Untertischspülmaschinen

MEIKO vaatwastechniek
Hygiëne en functionaliteit
voor woonruimtes, afdelings- en centrale keukens,
en bezoekersrestaurants

Meer kwaliteit en functionaliteit voor een eerlijke prijs: professionele
vaatwastechniek voor woonruimtes en bezoekersrestaurants.
UPster ® U voorlader vaatwasmachines
• Efficiënt waterverbruik
• Eenvoudige bediening dankzij volledig elektronische
besturing
• Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
• De beste wasresultaten dankzij uitstekende zeepfilters
en optimale tankwaterregeneratie
• Blijft van buiten koel en geruisloos door dubbelwandige constructie
• Hygiënisch wassen volgens DIN norm

UPster ® U 400
Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfafmetingen: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 300 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

UPster ® U 500 G
Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

UPster ® U 500
Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

• Robuust en hygiënevriendelijk dankzij diepgetrokken
waskamer met geïntegreerde korfgeleiding
• Ontziet glazen en servies door de waspomp met soft
start
• Was- en naspoelsysteem boven en onder van
roest-vrijstaal
• Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit met geïntegreerde waterontharding of omgekeerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)
• Eenvoudige bestelling en snelle levering

Voor de hoogste eisen en nog meer huiselijkheid:
premium vaatwastechniek voor glazen, servies en dienbladen.
M-iClean U Voorlader vaatwasmachines
• Door de nieuwe energieterugwinning ComfortAir:
- geen zichtbare dampuittreding
- uitmuntend droogresultaat
- tijdsbesparing van 30 seconden in vergelijking met
het vorige model
- energiebesparing tot 21%*
• Wast moeiteloos bijzondere formaten. zoals dienbladen, hoge glazen en gastronorm schalen
• Hygiënisch wassen volgens DIN norm
NIEUW
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• Blauw bedieningsconcept voor optimale bedieningsvriendelijkheid
• Door de geïntegreerde osmose (MEIKO GiO-MODULE):
- geen ombouwwerkzaamheden
- minder ruimte benodigd
- lagere installatie- en onderhoudskosten
- nooit meer poleren
• Robuuste constructie dankzij duurzame materialen
– meer roestvrijstaal, minder kunststof, zelfs in de
doseerleidingen

rt
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Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfafmetingen: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean UM
Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean UM+
Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean UL
Afmetingen (B x D x H): 600 x 680 x 820 mm
Korfafmetingen: 500 x 600 (500) mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

* Alle informatie is als maximale waarde weergegeven en heeft betrekking op de besparingen bij gebruik van ComfortAir energieterugwinning

Nóg sneller, nóg droger en nóg minder damp bij openen van de deur:
de generatie M-iClean U.

Vaatwasmachine openen zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht,
geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels.

De glazen display van de M-iClean U
geeft samen met de signaalgreep in één
oogopslag alle belangrijke informatie. Met
de one-touch bediening navigeert u veilig
en makkelijk door het programma.

De afvoerpomp van de M-iClean U is
eenvoudig van binnen toegankelijk, zo kunnen eventuele vreemde voorwerpen snel
worden verwijderd en het vaatwasproces
probleemloos worden hervat.

De nieuwe energieterugwinning ComfortAir
vermindert de restvochtigheid tot 98% bij
borden en tot 75% bij glazen.

Twee in één: de gecombineerde M-iClean U
was- en naspoelarm met sensorbewaking.

De hoogst mogelijke reiniging in elke hoek,
hoe klein ook, met efficiënt gebruik van
middelen.

Makkelijk uitneembaar, eenvoudig te reinigen: de sensorbewaakte M
 -iClean U filter.

MEIKO Private Label: het startscherm kan
met uw eigen logo worden gepersonaliseerd. Bovendien kunnen drie verschillende
afbeeldingen als screensaver worden opgeslagen. Zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van uw dealer of de servicedienst.

De compacte afmetingen en de volledig
geïntegreerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)
reduceren de benodigde ruimte en maken een
tijdrovende voorinstallatie of zelfs ombouw
overbodig. Dat bespaart tijd, ruimte en kosten!

Het fijnfilter kunt u zelf heel eenvoudig en
snel uitnemen en vervangen. Geen hinderlijk wachten op de servicemonteur en
vooral geen onnodige onderhoudskosten.
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MEIKO GiO-MODULE technologie voor demineralisatie van het waswater
De MEIKO GiO-MODULE – de MEIKO technologie voor de demineralisatie van waswater is bij de nieuwe
M-iClean U volledig geïntegreerd (optioneel). Dit omvat de complete omgekeerde osmosemodule alsmede
het fijnfilter. Het onttrekt bijna alle mineralen en fijne deeltjes aan het water (bijv. ook bacteriën en virussen).
De MEIKO GiO-MODULE zorgt op die manier voor zeer zuiver waswater en dus voor briljante wasresultaten
zonder dat u hoeft te poleren.

MEIKO GiO-MODULE
geïntegreerd in de sokkel
Afmetingen (hoogte):
naar keuze 120 mm of 150 mm

MEIKO GiO-MODULE
aan de achterkant van de machine
Afmetingen (diepte):
90 mm

MEIKO GiO-MODULE
separaat van de machine of bijvoorbeeld in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
140 x 550 x 600 mm

Lange levensduur en groot bedieningscomfort tegen een eerlijke prijs:
professionele vaatwastechniek voor centrale keukens.
UPster ® H Doorschuifmachine
• Met een invoerhoogte van 440 mm meer dan genoeg
plaats voor grote en kleine voorwerpen
• Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
• Eenvoudige bediening met automatische programmastart
• Gelijkblijvende, betrouwbare wasresultaten door de
drukverhogingspomp
• Geen wachttijden of bedrijfsonderbrekingen omdat er
tijdens de regeneratie gewoon kan worden gewassen

• Spaart uw glazen en vaatwerk door de waspomp met
soft start
• Robuust voor zwaar industrieel gebruik
• Hoge bedrijfszekerheid door lekwaterdetectie in de
bodemplaat
• Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
• Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de
waterkwaliteit, met geïntegreerde waterontharding
of omgekeerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)

UPster ® H 500
Afmetingen geopend (b x D x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (met kapbeugel)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 440 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

Premium techniek voor ervaren afwassers die waarde
hechten aan ergonomische processen en comfortabele bediening.
M-iClean H Doorschuifmachines met automatische kap
• Meer flexibiliteit in de keukenorganisatie dankzij de
volledig in de machine geïntegreerde osmose
(MEIKO GiO-MODULE)
• Tijdsbesparing tot 30 minuten per wasdag* (bij circa
120 wascycli per shift)
• Eenvoudige mens-machine-communicatie door signaalconcept en bedieningspaneel op ooghoogte
• Verbeterd ruimteklimaat dankzij energieterugwinning
uit afvoerlucht

• Geringere lichamelijke belasting op de werkplek en
betere werkplekwaardering dankzij automatische kap
en automatische korfherkenning
• Extra kosten- en tijdsbesparing met optimale hygiëne
dankzij de optionele droogtafel
• Stijg-, naspoel- en doseerleidingen van roestvrijstaal
staan borg voor duurzaamheid

M-iClean HM
Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (met handgrepen)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur

M-iClean HL
Afmetingen geopend (B x D x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (met handgrepen)
Korfafmetingen: 500 (650) x 500 mm
Invoerhoogte: 560 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur

M-iClean HXL
Afmetingen geopend (B x D x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (met handgrepen)
Korfafmetingen: 2x (500 x 500) mm
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 120 korven per uur

* In vergelijking met een industriële doorschuifmachine zonder automatische kap.

Ergonomische tijden voor centrale keukens:
dankzij de M-iClean H met enkele of dubbele korf.

De kap gaat geruisloos en als vanzelf omhoog en omlaag. Zonder krachtsinspanning, geheel natuurlijk. Het eenvoudige en veel makkelijkere in- en uitruimen en het ergonomische bedieningsconcept van de M-iClean H ontzien daarbij niet alleen de rug en spieren van het
personeel, maar besparen ook tijd.

Het blauwe bedieningsconcept: alles wat blauw is gemarkeerd kunt u zelf uitnemen, reinigen en weer terugplaatsen. Of alles weer juist is teruggeplaatst,
bewaakt de M-iClean H automatisch.

De eenvoudig uitneembare, tweedelige korfdrager* maakt optimale toegang voor het schoonmaken mogelijk. *M-iClean HXL

Voorkomt onnodige handelingen: de automatische korfherkenning

Doseerleidingen van roestvrijstaal

Stijgleidingen van roestvrijstaal

Energieterugwinning MEIKO AirConcept

Zelfreiniging aan het eind van de dag

Droogtafel voor actief drogen met droogmodule
voor turbo-drogen van het vaatwerk

Energieterugwinning uit afvoerwater

Flexibel glazen display van hygiënisch veiligheidsglas

Voor hardnekkig vuil: dynamische waskracht en veel ruimte
voor groot en volumineus vaatwerk.
DV / FV Potten- en gereedschappenwasmachines
• Uitstekende wasresultaten bij laag waterverbruik
• Lage exploitatiekosten met het reinigingsmiddel-fijnfiltersysteem AktivPlus
• Energieterugwinning en verminderde dampafgifte voor
een beter ruimteklimaat en hogere energiebesparing
• Briljante wasresultaten met de MEIKO GiO-MODULE
(osmose)

DV 270.2
Afmetingen, geopend (B x D x H): 1600 x 995 x 2510 mm
Korfafmetingen: 1310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

FV 130.2
Afmetingen, geopend (B x D x H): 1030 x 895 x 2185 mm
Korfafmetingen: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

FV 250.2
Afmetingen, geopend (B x D x H): 1490 x 895 x 2490 mm
Korfafmetingen: 1310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

• Probleemloos reinigen van de gladde binnenwanden
• Waterverversingsprogramma – voor een gegarandeerd hygiënisch wasresultaat
• Extra hoge invoerhoogtes voor vaatwerk dat anders
nergens terecht kan

Maximale wasprestaties bij minimaal benodigde ruimte:
fraaie techniek tegen een scherpe prijs en snel geleverd.
UPster ® K Korventransportmachine
• De hoogste wasprestaties bij maximale reinigingskwaliteit en minimaal benodigde ruimte
• Energiebesparende machineconstructie zonder
afzuiging
• 3 korfcapaciteiten – voor een optimale aanpassing
aan de eisen in de spoelkeuken

UPster ® K-S 160
Machinelengte zonder droging: 1300 mm
Machinelengte met droging: 1900 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit 80 - 100* - 120 korven per uur
UPster ® K-S 200
Machinelengte zonder droging: 1550 mm
Machinelengte met droging: 2150 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95* - 125 - 150 korven per uur
UPster ® K-M 250
Machinelengte zonder droging: 2050 mm
Machinelengte met droging: 2650 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 125* - 150 - 190 korven per uur
UPster ® K-M 280
Machinelengte zonder droging: 2350 mm
Machinelengte met droging: 2950 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 140* - 180 - 210 korven per uur
UPster ® K-L 340
Machinelengte zonder droging: 2850 mm
Machinelengte met droging: 3450 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 170* - 210 - 250 korven per uur
* Komt overeen met de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd van 2 minuten.

• Intuïtief en eenvoudig te bedienen, reinigen en onderhouden
• Grote invoerhoogte (508 mm) maakt zelfs het wassen
van groot vaatwerk mogelijk
• Korte constructie- en opbouwtijd en snelle levering

Voor centrale keukens met de hoogste eisen aan reinheid,
hygiëne en rendement. Korf na korf.
M-iQ Korventransportmachine
• 30% verbeterde wasprestaties bij een derde minder
gebruik van middelen en energie*
• Revolutionair filtersysteem voor optimale reiniging bij
beduidend minder chemie- en waterverbruik
• Voortreffelijk droogresultaat en hoogste energieefficiëntie met de M-iQ AirComfort droging
• Het beste ruimteklimaat dankzij effectieve energieterugwinning van de professionele vaatwasmachine

• Duidelijke bediening via het hygiënische glazen display
• Met het intelligente zelfreinigingsprogramma bespaart
u op personeelskosten
• GreenEye-Technology® met waterbesparing

M-iQ K-Serie
Machinelengte: 2050 - 4250 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95 - 225 korven per uur

Voor centrale keukens die op een klein oppervlak maximale capaciteit
en compromisloze reiniging eisen. Aan de lopende band.
M-iQ Bandtransportmachine
• Lagere schoonmaakkosten door het blauwe
bedieningsconcept
• De hoogste afwaskracht bij een derde minder
inzet van middelen en energie*
• Afvoerluchtaansluiting niet nodig dankzij
M-iQ AirConcept

• Voortreffelijk droogresultaat met de M-iQ AirComfort
droging
• Ideaal bedieningscomfort met de CC-Touch-Display
• GreenEye-Technology® met concrete bedieningsondersteuning en waterbesparing

M-iQ B-Serie
Machinelengte: 4700 - 10200 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 / 750 mm
Bordencapaciteit: 1730 - 8930 borden per uur

Andere uitvoeringen van de M-iQ band- en korventransportmachines op aanvraag
* In vergelijking met vorige modellen.

MEIKO Reinigings- en
desinfectietechniek
Professionele hygiëneveiligheid
gekoppeld aan werkcomfort en efficiëntie

De kleine maar fijne oplossing
voor de verpleegruimte.
TOPIC 20 Bedpanspoeler
• Ideale bediening dankzij het „One Touch“-bedieningsconcept met grote folietoetsen en duidelijke
symbolen
• Hygiëneveiligheid door A₀-waardensturing volgens
DIN EN ISO 15883
• Zeer economisch dankzij verminderd gebruik van
bedrijfsmiddelen
• Korte, individueel aanpasbare en effectieve programmacycli
• Reiniging en desinfectie met stoom

• Bewaking van het desinfectieproces met temperatuursensoren. De besturingssoftware bewaakt en
evalueert het controleproces
• Elektronische besturing met verschillende reinigingsprogramma's
• Hygiënezekerheid door thermische desinfectie
• Vele gebruiksmogelijkheden door op de praktijk gerichte opties en een uitgebreid pakket accessoires

TOPIC 20 Stand-alone machine
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 500 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2” / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB

TOPIC 20 Stand-alone machine met slokop
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 1000 x 450 x 1730 mm, open 1000 x 880 x 1730 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2” / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB

Krachtige techniek voor meer hygiëne
in de verpleegruimte.
MEIKO TopLine 20 Bedpanspoeler
• Werkverlichting en minder verkeerde bediening –
dankzij de automatische programmaselectie door het
slimme assistentiesysteem belastingsdetectie (optie)
• Krachtig reinigingssysteem met telescopische roterende straal, sproeikop en wasarm van edelstaal
• Blauw bedieningsconcept dat duidelijk weergeeft
welke functies momenteel kunnen worden bediend en
geselecteerd
• MEIKO signaalconcept met lichtelementen die de
bedrijfsstatus van de machine van op afstand zichtbaar aangeven

• Hygiëneveiligheid door A₀-waardesturing volgens
DIN EN ISO 15883 instelbaar tot 12.000
• Bewaking van het proces en hygiëneprotocollen via de
kostenloze app MEIKO Connect en verbinding met de
eigen monteurs
• Minder contactpunten, minder infectiemogelijkheden
– door de automatische deuropening en -sluiting
(optie)

MEIKO TopLine 20 Stand-alone machine
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 500 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm
Wateraansluitingen:
Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4“ / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 ˚C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB

MEIKO TopLine 20 Stand-alone machine met slokop
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 1000 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm
Wateraansluitingen:
Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4“ / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 ˚C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB

Een mini-combinatie met maxi-kracht:
voor meer hygiëne in verzorgings- en verpleeghuizen.
TOPIC 40 Bedpanspoeler

(standaard met afsluitbare kast voor chemie cans)

• Ideale bediening dankzij het „One Touch“-bedieningsconcept met grote folietoetsen en duidelijke
symbolen
• Hygiëneveiligheid door A₀-waardensturing volgens
DIN EN ISO 15883
• Zeer economisch dankzij verminderd gebruik van
bedrijfsmiddelen
• Korte, individueel aanpasbare en effectieve programmacycli
• Reiniging en desinfectie met stoom

• Bewaking van het desinfectieproces met temperatuursensoren. De besturingssoftware bewaakt en
evalueert het controleproces
• Elektronische besturing met verschillende reinigingsprogramma’s
• Hygiënezekerheid door thermische desinfectie
• Vele gebruiksmogelijkheden door op de praktijk gerichte opties en een uitgebreid pakket accessoires

TOPIC 40 Stand-alone machine
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 900 x 600 x 900 mm, open 900 x 1010 x 900 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2” / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB
TOPIC 40 SAN 14 Verpleegcombinatie
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 1400 x 600 x 900 mm, open 1400 x 1010 x 900 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2” / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB

De compacte klasse onder de bedpanspoelers:
voor meer werkruimte, meer bedieningscomfort
en maximale hygiëne
MEIKO TopLine 40 Bedpanspoeler
(met werk- en opbergruimte)

• Werkverlichting en minder verkeerde bediening –
dankzij de automatische programmaselectie door het
slimme assistentiesysteem belastingsdetectie (optie)
• Krachtig reinigingssysteem met telescopische roterende straal, sproeikop en wasarm van edelstaal
• Blauw bedieningsconcept dat duidelijk weergeeft
welke functies momenteel kunnen worden bediend en
geselecteerd
• MEIKO signaalconcept met lichtelementen die de
bedrijfsstatus van de machine van op afstand zichtbaar aangeven

• Hygiëneveiligheid door A₀-waardesturing volgens
DIN EN ISO 15883 instelbaar tot 12.000
• Bewaking van het proces en hygiëneprotocollen via de
kostenloze app MEIKO Connect en verbinding met de
eigen monteurs
• Minder contactpunten, minder infectiemogelijkheden
– door de automatische deuropening en -sluiting
(optie)

MEIKO TopLine 40 Stand-alone machine
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 900 x 600 x 900 mm, open 900 x 1010 x 900 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4“ / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB
MEIKO TopLine 40 SAN 14 Verpleegcombinatie
Afmetingen (B x D x H):
Dicht 1400 x 600 x 900 mm, open 1400 x 1010 x 900 mm
Wateraansluitingen: 
Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4“ / DN 15, koud water (5-25 °C),
warm water (45-60 °C)
Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.
Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa
Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min
Afvoer: DN 100
Elektrische aansluiting: 
Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW
Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW
Geluidsemissie:
Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB
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Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden

