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NIEUW: MEIKO ACTIVE

Er zit meer in
dan u denkt
Member of the

MEIKO ACTIVE
Er zit meer in dan u denkt

Zonder chemie is het niet mogelijk! Hygiëne, glans, exploitatiekosten: Alles staat of
valt met het juiste gebruik en de juiste dosering.
Maar MEIKO ACTIVE is meer. Heel veel meer! We vervangen niet alleen onze vorige
chemielijn MEIKOLON: We lanceren het meest uitgebreide fullservice-aanbod in de
lange geschiedenis van MEIKO.
Deze alles-in-één-oplossing is het neusje van de zalm voor het hele wasproces.
Vanaf nu kunnen klanten van MEIKO zich volledig op hun core business richten:
etrefeileg thceregsfradeb
lettimshcuarbreV
hun gasten.
Ondertussen zorgen wij voor een veilige hygiëne, perfecte wasresultaten, een betrouwbare eersteklas technologie, een slimme eersteklas service, training voor alle
medewerkers en de controle over uw hygiënegegevens.
OKIEM
EVITCA

Alles als een volmaakt en afgerond geheel, alles onder één dak, perfect op uw signutareB elleudividni
eßämegsgnundro
eimehcafgestemd.
lüpS ruz
tuatie en uw behoeften
Het geheim hierachter
isluhonze
holistische kijk op
negnu
cS
het gebied van wassen: de CleanreSolution
Circle van MEIKO met de 8 parameters.
rhI ellortnoK
netadeneigyH
Wat daarachter schuil gaat, leest u op de volgende pagina’s.
Stay ACTIVE!

gnutareB-tkudorP
trO rov

& -sgnutraW etrams
etekapsnoitkepsnI

Levering afgestemd
op uw behoefte

Individueel advies over
reinigings- en/of naglansmiddel

Uitgebreid
trainingsprogramma

Het registreren van relevante
bedrijfs- en hygiënegegevens

Slimme onderhoudsen inspectiepakketten

Productadvies
ter plaatse

Kies voor meer. Meer service, meer partnerschap,
meer tevredenheid, meer vertrouwen.
En vooral: meer synergie.
Wij bundelen al onze sterke punten en
u profiteert daarvan.

Bestelbeheer reinigings- en/of
naglansmiddelen
Glanzende glazen en onberispelijk schoon servies en bestek
zijn afhankelijk van de juiste keuze en de exacte dosering van
het reinigings- en/of naglansmiddel. Wij regelen beide voor u.
En ook over de aanvulling hoeft u zich geen zorgen te maken.
Dankzij het slimme bestelbeheer. Uw machine laat het u weten
voordat er iets opraakt. Zo kunt u op tijd bijbestellen voordat er
processen tot stilstand komen.

etrefeileg
lett

Uitgebreid trainingsprogramma
OKIEM
EVITCA

gnutareB elleudividni
eimehclüpS ruz
rerhI ellortnoK
netadeneigyH
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Al meer dan 90 jaar zorgen wij voor stralende resultaten, hygiëne en netheid. Over veel vakkennis gesproken. De MEIKO
Clean Solution Circle is uw toegang tot deze bron aan informatie: Als opleidingsinstelling geeft de MEIKO Academy onze
kennis rechtstreeks aan u door. Wij maken professionals van u
en uw personeel. Daardoor wordt de economische en hygiënisch veilige omgang met het wasproces kinderlijk eenvoudig.
En dat is pas het begin van onze trainingen.

gnutareB-tkudorP
trO rov

Slimme onderhouds- en inspectiepakketten
Problemen met het wasresultaat? Dan moet er snel worden
gehandeld! Want zonder wassen geen zaken. Dat is de harde
waarheid. Maar zolang wachten we niet. Ons onderhoud en
onze keuringen zorgen ervoor dat machines in goede staat
verkeren zodat u jarenlang op deze machines kunt vertrouwen.
We lossen problemen nog op voordat ze ontstaan. En mocht
er toch een keertje brand zijn, dan zijn wij er voor u. Snel en
slim.

Geoptimaliseerde reinigings- en naglansmiddelen

Hygiënegegevens altijd onder controle

m
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Een schitterende glans is één, hygiëne is punt twee. En dat
laatste is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Als uitbater moet
u uw gasten veiligheid bieden. Daarvoor kunt u vertrouwen op
MEIKO ACTIVE. Één bouwsteen daarvoor is dat alle bedrijfsen hygiënegegevens voor uw wasprocessen altijd up-to-date
inzichtelijk zijn. De communicatie tussen mens en machine
moet eenvoudig zijn en wij spreken de taal van onze techniek.
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Uw bedrijf, uw vaatwastechniek, uw reinigings- en/of naglansmiddelen! Zo eenvoudig, zo elementair. Alleen met een op
maat gemaakte combinatie van machine, watercondities en
reinigings- en/of naglansmiddelen bereikt u perfecte resultaten
voor langere termijn. Wij brengen alle factoren harmonieus
samen en stemmen ze op uw behoeften af. Op deze manier
benut u het potentieel van uw spoelkeuken volledig. Met alle
voordelen voor uw gasten, uw vaatwastechniek en
uw portemonnee.

e by M EIK
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Deskundig advies bij de inrichting van de
spoelkeuken
Niet een keuken ziet er hetzelfde uit. Iedere millimeter telt en
wassen is een zware klus. Daarvan is niemand zich zo goed
bewust als wij. De basis voor perfecte wasresultaten wordt
daarom reeds gelegd bij het inrichten van de spoelkeuken.
Deze kennis maakt het verschil! Een goed doordachte spoelkeuken zorgt voor korte verbindingen en ergonomisch werken,
verlaagt de exploitatiekosten, beschermt de gezondheid van
het personeel en biedt hygiënezekerheid.
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MEIKO ACTIVE
De MEIKO Clean Solution Circle

TER
ES
SALES SERVIC

ECONOMIE
Welkom bij MEIKO Clean Solution. Een hele wereld op zich: De schone oplossing van het
hele wasproces in full service, van A tot Z. Deze wereld bestaat uit 8 elementen, integraal
vertegenwoordigd in de Clean Solution Circle van MEIKO.

De Clean Solution Circle van MEIKO vormt het hart van
MEIKO en illustreert onze uitgebreide kijk op het wasproces.
Die kennen we na meer dan 90 jaar van binnen en van
buiten en hebben we met behulp van 8 parameters
gesystematiseerd. Precies daarin zit de revolutionaire kracht
van MEIKO. We bundelen alle facetten van de kern van elke
horecagelegenheid: het wassen. Mochten er problemen
ontstaan bij het wassen, dan staat het hele bedrijf al snel
stil. Betrouwbare machines en processen zijn voor de
branche belangrijker dan ooit, om nog maar te zwijgen van
hygiënezekerheid.

De Clean Solution Circle van MEIKO is onze kijk op het geheel:
Wassen 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. We ontwerpen uw
spoelkeuken efficiënt, ergonomisch en economisch, helpen u
met alle technische zaken en zorgen ervoor dat u ook na jaren
nog steeds probleemloos werkt. En uw personeel? Altijd het
beste beschermd. Rendement, hygiëne en milieubescherming
staan bovenaan de lijst. Op deze manier haalt u alles uit uw
vaatwastechniek. Een echt alles-in-één-pakket.

Duurzaamheid

Het hele wasproces
up-to-date

Dat is belangrijk als het om reinigings- en/of naglansmiddelen gaat. “Veel is goed voor veel”. Daarmee is niemand
geholpen! Het tegendeel is waar: Het gaat om zeer effectieve
ingrediënten die precies zijn afgestemd op het vaatwerk, de
vaatwastechniek, de plaatselijke watercondities en het soort
vervuiling. Behoorlijk moeilijk. Maar het is de moeite waard! De
juiste keuze en de juiste dosering zorgen voor een loepzuivere
glans, een onberispelijke hygiëne voor de gasten, lage exploitatiekosten en een vaatwastechniek die ook na vele jaren nog
werkt als op de eerste dag.

Kort samengevat: Chemieproducten 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. 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
Het chemie-assortiment

Het assortiment van MEIKO ACTIVE is grotendeels vrij van chloor en fosfaten. We maken ook
helemaal geen gebruik van EDTA en NTA als vervangende ingrediënten. MEIKO ACTIVE is dus zeer
milieuvriendelijk. En onze uiterst effectieve ingrediënten zorgen nog steeds voor stralende resultaten.
Perfect!

Standaard producten

Voor bijna alle toepassingen en
waterhardheden
Niets komt zo dicht bij uw gasten als uw glazen, uw servies
en uw bestek. Of het nu gaat om het tafelzilver van een sterrenrestaurant of om herbruikbare bekers op een muziekfestival. Zo divers als de wereld van het vaatwerk is, zo op maat
gemaakt moeten de reinigings- en/of naglansmiddelen zijn.
Daarom bestaat het assortiment van MEIKO ACTIVE uit
reinigings- en naglansmiddelen voor bijna alle situaties, alle
soorten vaatwerk, iedere vervuilingsgraad en alle watercondities.
U krijgt altijd de perfecte combinatie van reinigings- en naglansmiddel voor uw vaatwastechniek, uw behoeften en uw
wensen. En we verliezen het behoud van natuurlijke bronnen,
de exploitatiekosten en het milieu nooit uit het oog.

ECOLABEL gecertificeerde producten

Reinigings- en naglansmiddel met
Nordic Swan-certificering

N
SWA ECO

B EL

NOR

DI

C

LA

Een sterk geconcentreerde reinigende werking en maximale
milieuvriendelijkheid. Dat is geen tegenstrijdigheid. Wilt u bewijs
zien? Test dan de producten van MEIKO ACTIVE met het Nordic
Swan-certificaat.
Geen chloor, geen fosfaat, geen NTA, geen EDTA. Maar wel
een uitstekend reinigingsvermogen en een zorgvuldige omgang
met het milieu. De ECO-serie van MEIKO ACTIVE combineert
het beste van twee werelden, vermindert de milieuvervuiling en
zorgt voor glans en hygiëne, ook in het geval van hardnekkige
restanten en verkleuringen. Sluit geen compromissen.

3080 0003

Speciale toepassingen

Altijd een oplossing voor het grijpen
Zeer gevoelige wijnglazen, aluminium bestek, kunststoffen,
perfecte schuimlagen, extreem hardnekkige resten of indringende verkleuring door koffie, thee en etenswaren? De
lijst is eindeloos: Het dagelijkse leven van de professionele horeca kent talloze toepassingen, behoeften, vormen en
materialen.
Gelukkig is voor alles een oplossing te vinden in het assortiment van MEIKO ACTIVE. Het bijzondere is voor ons namelijk de dagelijkse gang van zaken.

MEIKO ACTIVE
Uitgebreid chemieprogramma

Doseertechniek

Veilig nog veiliger maken
Het juiste reinigings- en/of naglansmiddel en de dosering
ervan zijn twee kanten van dezelfde medaille. Alleen als deze
twee perfect op elkaar zijn afgestemd, kunnen uitstekende
wasresultaten en hygiëne worden gegarandeerd. Het sleutelwoord: slimme doseertechniek. Als de chemieproducten op
beginnen te raken, wordt u daarover tijdig geïnformeerd door
de machine. Op deze manier ontstaat er geen hygiënerisico
door wascycli zonder chemie.
En het beste van alles: Een doseer- en vaatwastechniek uit
één hand maken uw leven gemakkelijk. U hoeft geen servicebezoeken in te plannen met verschillende fabrikanten en
u hoeft geen hordes te nemen met het oog op comptabiliteit.
Wij zorgen ervoor. Snel, betrouwbaar en met een blik op het
geheel.

Milieuvriendelijke producten

Voorwassen en meer
Uitstekende naglans- en reinigingsmiddelen zijn de gouden
standaard voor compromisloze hygiëne en schitterende resultaten in de spoelkeuken. Tijdens de dagelijkse gang van
zaken in de horeca is er echter vaak vraag naar andere chemieproducten.
Met MEIKO ACTIVE voorzien we in elke behoefte van professioneel wassen. Of het nu gaat om kalk op oppervlakken en
in het binnenwerk van de vaatwastechniek of om dompelbaden inclusief elektrolytische zilverreiniging. Met MEIKO
ACTIVE heeft u alles in huis wat u nodig heeft.
Ook niet te vergeten: Door slim gebruik te maken van onze
milieuvriendelijke producten gaat uw machine langer mee en
bespaart u op de exploitatiekosten.

MEIKO ACTIVE
Waterbehandeling

Waterbehandeling

Duurzaamheid geïntegreerd
Met de GiO-MODULE besparen op reinigings- en
naglansmiddel

MEIKO GiO-MODULE hier volledig geïntegreerd in de sokkelonderbouw van de
M-iClean U. De GiO-technologie van MEIKO
is voor veel MEIKO machines beschikbaar.

Nog efficiënter, nog lagere exploitatiekosten: Met de MEIKO
GiO-MODULE wordt de behoefte aan reinigings- en/of naglansmiddelen enorm verminderd. In 2006 werd de techniek voor het demineraliseren van waswater voor het eerst ontwikkeld door MEIKO. Dit
zorgde voor een revolutie in de waterbehandeling. Het onttrekt bijna
alle vreemde stoffen, mineralen en ook bacteriën en virussen aan het
toegevoerde drinkwater. De MEIKO GiO-MODULE zorgt op deze
manier voor zeer zuiver waswater en stralende wasresultaten zonder
dat poleren nodig is. Tegelijkertijd kunt u met behandeld water
besparen op reinigings- en naglansmiddelen.

MEIKO CONNECT

Eenvoudige hygiënebewaking met de slimme
cockpit voor uw vaatwasmachine
Met MEIKO CONNECT komt er meer transparantie in de
professionele keuken. Bekijk en download vanaf nu relevante
machine- en hygiënegegevens van uw MEIKO vaatwasmachine
met uw smartphone. Eenvoudig en comfortabel.
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Scan de QR-code en ga aan de slag
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MEIKO
CONNECT
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MEIKO CLEAN SOLUTION
Servicepakketten

Mag het een beetje meer
zijn? Als u kiest voor
MEIKO CLEAN SOLUTION
Advanced kiest u voor extra
aantrekkelijke diensten en
trainingen voor uw personeel met een echte meerwaarde.

COMPLETE

BASIC

Kiest u voor MEIKO ACTIVE?
Dan bent u altijd voorzien
van de juiste zeep- en naglansmiddelen. Daarnaast
ontvangt u heel veel service,
zoals een jaarlijkse inspectie
en het verhelpen van
eventuele storingen aan
de doseerapparatuur.
U kunt erop vertrouwen.
Wij zijn er voor u.

ADVANCED

Word lid van de MEIKO ACTIVE-gemeenschap en profiteer van het waardevolle aanbod op
het gebied van machines, service en chemie. Drie pakketten, één oplossing en volledige
transparantie op het gebied van kosten. Alles onder één dak.

All in! MEIKO CLEAN
SOLUTION Complete gaat
nog een stapje verder en
omvat zonder uitzondering alle diensten van het
uitgebreide aanbod op het
gebied van chemie, service,
training en advies.

Zo haalt u nog meer uit ons
partnerschap en voegt u
alle voordelen toe die het
Basic-pakket u biedt.

Kies voor een pad zonder
compromissen en maak
uw spoelkeuken geschikt
voor de toekomst. Alles
onder één dak met volledige transparantie wat kosten
betreft.

MEIKO CLEAN SOLUTION

MEIKO CLEAN SOLUTION

MEIKO CLEAN SOLUTION

Basic

Advanced

Complete

Neem voor meer informatie over onze servicepakketten contact met ons op.

De pakketten bestaan uit
 elementen uit de vakgebieden service, trainingen, verkoop en
natuurlijk chemie.

Chemie

Trainingen

Ongeacht wat voor soort vaatwerk in uw bedrijf moet worden
gewassen, MEIKO ACTIVE heeft de juiste oplossing paraat:
Precies op uw eisen afgestemd en altijd up-to-date naar aanleiding van de laatste onderzoeken. De talrijke aspecten van
professionele reinigings en/of naglansmiddelen zijn altijd gegarandeerd, van hygiënezekerheid tot milieuvriendelijkheid.

Hoe verlaagt de juiste omgang met de vaatwastechniek uw exploitatiekosten? Welke invloed hebben de wateromstandigheden op het wasresultaat? Hoe kan de hygiëne in het dagelijks
leven worden gegarandeerd? De ene vraag roept de andere
op. De MEIKO Academy geeft antwoord! Onze kennis voor uw
personeel. Beter nog: We geven zelfs verplichte trainingen met
het oog op de arbeidsveiligheid. Dat bespaart tijd en met name
geld.

Advies

Service

Het lukt niet altijd zoals u het graag zou zien. Dan is de hulp
van een betrouwbare partner goud waard.
Of het nu gaat om financieringsmodellen voor vaatwastechnieken of de voordelen van een abonnement voor het bijvullen
van de reinigings- en/of naglansmiddelen: De MEIKO Clean
Solution Circle heeft tal van aantrekkelijke mogelijkheden,
zodat u geen voordelen hoeft te missen. Onze filosofie: langdurige partnerschappen en vertrouwen, al meer dan 90 jaar.
Daarop kunt u bouwen!

Regelmatig onderhoud en de beschikbaarheid van service op
iedere dag van het jaar zorgen ervoor dat uw machine doet
wat hij moet doen: Hij neemt u werk uit handen.
Onze serviceteams geven alles en komen u te hulp, waar u ook
bent. Proactief natuurlijk, zodat er geen problemen ontstaan.
Als het over service gaat, wordt het kaf van het koren gescheiden en daar profiteert u uiteindelijk van.
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