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Lösningar med patientfokus i centrum är en växande trend 
inom sjukvården världen över när det kommer till att 
planera system för infektionskontroll. Genom att integrera 
spoldesinfektorn i badrummet bidrar dessa lösningar till att 
minimera avståndet som godset behöver förflyttas.  
MEIKO TopLine 30 är ett perfekt exempel. Denna 
integrerade och vägghängda spoldesinfektor skapar 
förutsättningar på en helt ny nivå som kan bidra till att 
utveckla och förbättra för både patient och vårdpersonal. 
Effektivt nyttjande av utrymmet och en förenklad 
installation bidrar till kostnadseffektivitet i byggprocessen. 

Tar hygien till en högre nivå:
MEIKO är kända för att kunna flytta gränserna i syfte att 
uppnå en bättre hygienisk lösning. Vi kan leverera 
TopLine 30 helt förberedd och skräddarsydd för bygg och 
installationsprocessen för att minimera kostnaderna.    
Installtion av TopLine 30:
En rostfri stål & ram konstruktion med nödvändiga 
rörkomponenter monteras i väggnischen. Spoldesinfektorn 
och wc monteras sedan i ramen. 

TopLine 30 – Flexibel och integrerad lösning, 
förbättrar hygien för både patient och personal 



Upplev fördelarna med en skräddarsydd lösning

Tillbehör medföljer ej.

Kundspecifika lösningar för 
planering och installation av avlopp, 
mot golv, vägg, vänster eller höger.

För enklare access kan man få ett 
separat förvaringsskåp för kemikalier, 
disk &sköljmedel alt. avkalkning.  

Ramkonstruktionen kan anpassas för 
enkel montering av stödhandtag. 
Invändiga och integrerade fästpunkter 
för valfria handtag.

Höjden på wc stolen kan 
anpassas genom justerbar ram 
och därmed anpassas för 
handikapps toaletter.

Förbättrad patientsäkerhet 
genom sensorer som känner av 
om toaletten är använd och 
förhindrar då att dörren öppnas.

Stål & ram konstruktion med 
förstärkt bärighet möjliggör 
brukarvikter på upp till 400 kg

Utvecklade funktioner för en ökad 
hygien, välj emellan beröringsfri 
dörrstyrning på frontpanelen eller 
tryckknapp som kan placeras valfritt i 
rummet. 

Möjligheter beroende på vilka krav 
som ställs: trådlös tryckknapp kan 
placeras på valfri plats i rummet och 
skicka signal som aktiverar 
spoldesinfektorn.  
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TopLine 30 montage sida vid sidaInstallations exemel 

MEIKO erbjuder skräddarsydda lösningar 
av TopLine 30 över hela världen.

Vi reserverar oss för förändringar vid 
produktutveckling

720.091.02.XX.XX/SV/digital
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TopLine 30 – Valbar design

TopLine 30 montage sida vid sida

TopLine 30 montage rygg mot rygg 

TopLine 30 enkelmontage




