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Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden

Herbruikbaar

De juiste manier

Herbruikbare bekers wassen met MEIKO

Herbruikbare bekers
gebruikt?
Afwassen,
drogen
en klaar!
Herbruikbaar is de juiste keuze voor een schone
toekomst.
Of het nu gaat om de horeca, een festival of de
coffee-to-go verkoop in de stad, de herbruikbare
beker is dé schone oplossing. De beker wordt
herhaaldelijk gebruikt en gewassen, geheel in de
geest van het behoud van hulpbronnen: natuurlijke
bronnen en actieve klimaatbescherming.
En het mooiste is: met de vaatwastechniek
van MEIKO is hergebruik heel gemakkelijk en
eenvoudig.
Duurzaamheid ontmoet rendement
Eenvoudig inladen, intensief wassen, reinigen en
drogen – met de M-iQ biedt MEIKO de optimale
technologie voor het wassen van herbruikbare
bekers. Met de geïntegreerde lucht- en trildroging
zorgt de M-iQ voor schone en droge bekers. Kant
en klaar voor snel hergebruik of voor langere opslag tot het volgende feest of festival.
En dat met minimale exploitatiekosten. Dat
bewijzen talloze referenties. De M-iQ wordt immers
al lang wereldwijd gebruikt om plastic afval te voorkomen door wegwerpbekers op een professionele
manier herbruikbaar te maken. Met het doel het
klimaat te beschermen en bij te dragen aan een
beter ecologisch evenwicht. Een bewezen succes,
bijvoorbeeld als mobiele oplossing op festivals.
Neem contact met ons op voor meer informatie
over de schone oplossing voor uw toepassing.

De beste oplossing voor herbruikbare bekers
De M-iQ is het beste dat er is op het gebied van herbruikbaarheid, maar MEIKO biedt nog meer schone
oplossingen voor het wassen van herbruikbare bekers.
Voor elke toepassing de juiste vaatwastechniek.
De M-iClean U is volledig ingesteld op kunststof vaatwerk. Met ComfortAir energieterugwinning voor optimale
droogresultaten, een korf met gebogen randen, speciale
wasprogramma's en, indien nodig, naglansmiddel speciaal voor kunststof is de M-iClean U voorlader het meest

M-iClean U

efficiënte systeem voor gebruik onder de bar of aanrecht.
Snel inzetbaar. Snel ingeruimd. Perfect.
De M-iClean H biedt hetzelfde gemak. Deze machine
maakt het wassen van herbruikbare bekers bovendien
bijzonder ergonomisch. De droogtafel zorgt voor een
uitstekende droging en de automatische korfherkenning
maakt het wassen met de kunststof-korf heel gemakkelijk. En aangezien een M-iClean H in aanschaf voordeliger
is dan een bandtransportmachine, kunnen we alleen
maar zeggen: Grijp uw kans!

M-iClean H

De professionele oplossing voor kleine tot middelgrote
evenementen en cateringbedrijven. Snel en mobiel
inzetbaar. Geschikt voor zowel herbruikbare bekers als
koffiebekers.
Voor maximaal 750 bekers per uur (M-iClean U) of
1500 bekers per uur (M-iClean HXL).

M-iQ Cup

De professionele oplossing voor catering
en horeca op festivals: reiniging van
herbruikbare bekers voor snel hergebruik of voor het opslaan van droge
en schone herbruikbare bekers.
Voor maximaal 8400 bekers per uur
(M-iQ Cup).

Conform de hygiënevoorschriften van DIN SPEC 10534.
Conform de hygiënevoorschriften van DIN SPEC 10534.
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Herbruikbaar

De juiste manier

Het wassen van flessen met MEIKO

Schoon, snel en slim:
het MEIKO flessenwassysteem
Herbruikbaar is de juiste keuze voor een schone toekomst.
In bijna alle branches worden steeds meer herbruikbare flessen gebruikt, want deze vormen een duurzame oplossing
voor mens en milieu.
Glazen flessen worden herhaaldelijk gebruikt en gewassen,
waarmee we waardevolle natuurlijke bronnen sparen en
actief het klimaat beschermen. En het mooiste is: Met de
vaatwastechniek van MEIKO is hergebruik heel gemakkelijk.
De slimme flessenkorf met adapter van MEIKO is de eenvoudige en economische oplossing. Voor alle gangbare flessenmaten en -vormen.

Het MEIKO flessenkorfsysteem: duurzaam en zuinig.
U hoeft alleen maar de onderste wasarm te vervangen door
de meegeleverde adapter en uw M-iClean UM/UM+, nieuw
of bestaand, is omgebouwd in een flessenwasmachine. In
het systeem met volledig gescheiden kanalen wordt eerst
het waswater en vervolgens het naglansmiddel aangevoerd
en via speciale sproeiers wordt het water rechtstreeks in de
fles gespoten. Dit garandeert dat de waterstraal met volle
kracht in de fles komt en alles hygiënisch en schoon wordt.
Aangezien er in één korf maar liefst 16 flessen passen, werkt
het systeem bijzonder efficiënt en snel.
Het flessenwassysteem van MEIKO is geschikt voor alle
M-iClean UM/UM+ machines. Neem contact met ons op
voor meer informatie over de meeste geschikte schone
oplossing voor uw toepassing.

Ideaal voor alle gangbare flessenmaten
en -vormen
MEIKO heeft de schone oplossing: Onze M-iClean UM/UM+ machines zijn met het adaptersysteem razendsnel omgebouwd voor het reinigen van herbruikbare flessen. Met een maximale capaciteit van 16 flessen per keer
worden de flessen snel gereinigd en zijn ze direct weer beschikbaar.

M-iClean UM

M-iClean UM+

De professionele oplossing voor
bijvoorbeeld horecagelegenheden,
cateringbedrijven en laboratoria:
efficiënte en snelle reiniging van
herbruikbare flessen.
Diameter van de fles: max. 114 mm
Hoogte van de fles:
235–250 mm (UM) /
355–370 mm (UM+)
Diameter van de hals van de fles:
min. 18 mm binnenkant /
max. 80 mm buitenkant
Voor maximaal 640 flessen
per uur.
Conform de hygiënevoorschriften van DIN SPEC 10534.

