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Teknologi för professionell rengöring och desinfektion

TOPIC
Perfektion och 
kostnadseffektivitet 
för sjukvården

TOPIC produktserie

Presenterar



TOPIC  
Passar i alla hygienrum

MEIKO TOPIC är perfektion och kostnadseffektivt för rengöring och 
desinfektion. Anpassad för att möta högsta hygienkrav och patientsäkerhet att 
användas för bäcken, urinflaskor, sugflaskor, städutrustning och övriga 
produkter. Beroende på byggnadens utformning kan dessa utrustningar 
monteras på vägg med fri ytan under eller ställas på golv. Meiko erbjuder 
lösningar i många olika storlekar och med olika funktioner, utslagsback med 
randspolning, diskho, tvättställ, förvaringsutrymmen allt kan byggas i en enhet 
vilket bidrar till en enklare installation med anslutningar för V/A på enbart en 
punkt. Kort och gott vi kan anpassa dessa lösningar för att möta era behov och 
för att skapa bättre flöden och att underlätta arbetet med högsta tänkbara 
hygien standard. Låt oss vara en del i er projektering så kan vi tillsammans 
skapa bästa tänkbara lösning.



Golvstående (med eller utan utslagsback)

En praktisk och kompakt enhet bestående 
av en spoldesinfektor TOPIC 10 och en 
utslagsback i en och samma golvstående 
enhet. (Stänkskydd är tillbehör)

Dimensioner (mm)
b 1000, d 450 alt. 588, h (utrustning) 1,730

TOPIC 10
Väggmonterad (med eller utan utslagsback)

SAN 14 B
TOPIC 40 med utslagsback och tvättställ

Planerar ni för renovering eller ombyggnad?

SAN 19 B 
TOPIC 40 med utslagsback, tvättställ och förvaring

SAN 20 BW
TOPIC 40 med utslagsback, tvättställ, diskho och förvaring

SAN 24 W
TOPIC 40 med utslagsback, diskho, förvaring & arbetsyta

SAN 29 BW
TOPIC 40 med extra allt, diskho, tvättställ, arbetsyta 
och stora förvaringsskåp  

TOPIC rengöring och 
desinfektions utrustning

Det enkla sättet att installera en 
spoldesinfektor, platsbesparande och 
förberedd för anslutning till media. 

Dimensioner (mm) 
b 500, d 450 alt. 588, h (utrustning) 1,630

TOPIC 20

TOPIC 40 E det perfekta valet om ni 
planerar att renovera och byta ut befintliga 
utrustningar. TOPIC 40 E är särskilt 
lämpad som ersättningsenhet.

Dimensioner (mm) 
b 700, d 588, h 760 alt. 860

En kombinationsenhet på 
samma vis som SAN 14 B men 
med större arbetsyta och 
förvaringsskåp 
(500 mm). Låsbart 
förvaringsskåp för kemikalier. 
(Stänkskydd är tillbehör)

Dimensioner (mm) 
b 1,900, d 600, h 900
Utslagsback
h 700

Ø  364 mm
Tvättställ b 340, d 
370, h 150 
Förvaringsskåp
b 500

En kombinationsenhet med 
både utslagsback, tvättställ, 
diskho, spoldesinfektor och 
låsbart förvaringsskåp 600 mm 

Dimensioner (mm) 
b 2,000, d 600, h 1,000 
Utslagsback
h 700

Ø  364 mm
Tvättställ b 340, d 
370, h 150 Diskho
b 500, d 400, h 300 
Förvaringsskåp
b 600

En kombinationsenhet med 
utslagsback, diskho och 
spoldesinfektor samt stor 
arbetsyta och förvaring 1000 mm 

Dimensioner (mm) 
b 2,400, d 600, h 900 
Utslagsback 
h 700

Ø  364 mm 
Diskho 
b 500, d 400, h 300 
Förvaringsskåp
b 1,000

Vår största kombinationsenhet med 
utslagsback, spoldesinfektor, tvättställ, 
diskho med generösa arbetsytor och 
förvaringsskåp.

En praktisk och kompakt enhet 
bestående av en spoldesinfektor 
TOPIC 10 och utslagsback i en och 
samma enhet. (Stänkskydd tillbehör)

Dimensioner (mm)
b 1000, d 450 alt. 588, h (utrustning) 1,630

Golvstående enhet med sockel.
Särskilt anpassad som utbytesenhet där 
man måste anpassa installation efter 
befintliga anslutningar.  

Dimensioner (mm)
b 500, d 450 alt. 588, h (utrustning) 1,730

TOPIC 40 
Praktisk och kompakt underbänks modell (med eller utan handfat) 

TOPIC 40 rengöring och desinfektions 
utrustning i kompakt underbänks 
utförande med arbetsyta ovan. Ett 
utmärkt val när man inte kan bygga på 
höjden.

Dimensioner (mm) 
Utrustning 
b 900, d 600, h 900

TOPIC 40 E 

TOPIC 40 rengöring och desinfektions 
utrustning med handfat på ovansidan och 
arbetsyta intill

Dimensioner (mm) 
Utrustning
b 900, d 600, h 1,000 
Handfat b 340, d 370, 
h 150

Dimensioner (mm) b 
2,900, d 600, h 900 
Utslagsback
h 700
Ho
Ø  364 mm
Tvättställ b 340, d 
370, h 150 Diskho
b 500, d 400, h 300 
Förvaringsskåp
b 1,500

TOPIC spoldesinfektorer är samtliga utrustade med MIKE 
elektronisk styrsystem helt utvecklat av MEIKO. Bilderna visar extra utrustade enheter

En kompakt kombinations enhet för 
sköljrummet med utslagsback, 
spoldesinfektor i underbänks utförande 
samt tvättställ och låsbart förvaringsskåp 
för kemikalier. (Stänkskydd är tillbehör) 

Dimensioner (mm) 
b 1,400, d 600, h 1,000
Utslagsback
h 700

Ø  364 mm
Tvättställ b 340, d 
370, h 150
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Tillbehör och förvaringslösningar

Som komplement till våra rengörings och desinfektions utrustningar kan vi också 
erbjuda er ett brett och väl anpassat utbud av tillbehör för förvaring och lagring av 
era produkter. Nedan visar vi 6 olika exempel på sådana lösningar men vi kan 
också erbjuda skräddarsydda lösningar för era specifika behov. Slå oss en signal 
eller skicka ett meddelande så skall vi försöka ta fram en lösning för just er 
verksamhet.

Vägghylla* 
med justerbara hyllplan i alla längder 
(djup 350 mm).

Diskbänksskåp* 
för sköljrum, komplett med skåp och 
lådor, kan anpassas i olika höjder och 
längder

Väggskåp med dörrar**  
skåp med sidohängda dörrar och hyllplan. 
Finns i bredd 500 mm, 600 mm, 800 mm, 
1,000 mm, 1,200 mm and 1,500 mm.

Utslagsback med randspolning           
kan användas separat och oberoende 
av spoldesinfektor. (Stänkskydd är 
tillbehör)

Väggskåp utan dörrar      
skåp för öppen förvaring. Finns i bredd  
500 mm, 1,000 mm och 1,200 mm.

* Bilder innehåller tillbehör
** Tillbehör för belysning

Förvaringsställ* 
för bäcken, urinflaskor med tillbehör, med 
dropp bricka. Finns i 500 till 1,400 mm.
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