
Profesionální technika mytí nádobí

Přehled programu
Integrovatelné, kapotové myčky a myčky na hrnce  
a kuchyňské pomůcky



UPster ® U / UPster ® H – profesionální technika mytí nádobí pro  
nováčky, přeběhlíky a chladné ekonomy

MEIKO UPster ® nabízí jasně určenou techniku 
mytí. Vynikající start do křišťálově čisté budouc-
nosti pro začínající i již zkušené firmy. Využijte 
mimořádných výhod UPster ®: jednoduchý proces 
objednávek a doručení, univerzální použitelnost, 
moderní design, dodatečný třetí program mytí ná-
dobí a osvědčená kvalita  MEIKO, jako např. dávko-
vací vedení z ušlechtilé oceli s dlouhou živostností. 

UPster ® U 500 G
Vejde se téměř pod každý pult
Nová myčka na sklenice UPster® U 500 G je robustní 
„multitalent“ speciální pro zónu kolem pultu a dokáže 
vašim sklenicím vrátit lesk. Díky hornímu systému mytí 
nezůstane žádný kout suchý. Jednoduchá obsluha a četné 
komfortní detaily zajišťují dosažení hygienického a pře-
svědčivého výsledku mytí. Díky nízké konstrukční výšce 
se  UPster® U 500 G vejde téměř pod každý pult. Ať jde 
o myčku již na připraveném podstavci, s integrovaným 
 GiO-MODULem v podstavci nebo na zadní straně stroje.

Komfortní volby:
•  MEIKO Technologie  

 GiO-MODUL
–  pod strojem 

(Obr. s GiO-MODULem v podstavci stroje) 

v 820-850 mm
–  na zadní straně stroje 

h 690 mm
–  v blízkosti stroje nebo  

např. v jiném prostoru  
GiO-MODUL 
v 600 mm, š 140 mm,  
h 550 mm

Výška zásuvky
v 315 mm
Rozměry 
v 700-730 mm, š 600 mm,  
h 600 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm
Košový výkon 
až 40 košů/h

UPster ® U 400
Sklo i nádobí se hned blyští!  
Jednoduchá a komfortní obsluha – pomocí intuitivního 
 displeje a digitálních ukazatelů. S dvojitou stěnou  – pro 
optimální tepelnou izolaci a minimální spotřebu  energie. 

Výška zásuvky
v 300 mm
Rozměry
v 700-730 mm,  
š 460 mm, h 600 mm
Rozměr koše
400 x 400 mm
Košový výkon
až 30 košů/h



Podpultové a kapotové myčky na sklenice, nádobí a pomůcky

Komfortní volby: 
•  MEIKO AirConcept
•  MEIKO Technologie GiO-MODUL  

(Obr. s GiO-MODULem na konzoli vedle stroje)

•   Program výměny vody

UPster ® H 500
Dokáže sloučit ergonomii a silný výkon pod jednou 
kapotou
UPster ® H 500 myje na plný výkon a poskytuje dokonalý 
komfort – právě při velkém obratu v mycí komoře. Ze 
strany je možné do myčky UPster ® H 500 zcela jednoduše 
a pohodlně zasunout i velké a vysoké kusy nádobí. Nyní 
stačí stlačit páku na víku dolů a můžete začít: Režim mytí 
se spouští automatickým spuštěním programu. A další 
výhoda: Při otevření je pára odváděna směrem dozadu a 
nevyvalí se vám přímo do obličeje. S takovým komfortem je 
práce skutečnou zábavou! 

UPster ® U 500
Umyje vše do lesklé čistoty
Nová myčka UPster ® U 500 skvěle zvládne umýt nádobí 
a sklenice, ale také větší kusy nádobí. Díky svému po-
zoruhodnému, modernímu designu a použití osvědčené 
technologie MEIKO totiž dělá UPster ® U 500 i za každým 
pultem vždy dobrý dojem. Také speciální vlastnosti vás 
upoutají:  prostorný mycí komora, komfortní samočisticí 
program, pomalé rozjetí pro velmi šetrné mytí, tři doby 
programu a přesvědčivé hodnoty spotřeby. To vše za zcela 
férovou cenu. Toto vše dělá z UPster ® U 500 hvězdu čistoty 
v nové třídě poměru cena / výkon od MEIKO.

Komfortní volby:
•  MEIKO Technologie  

GiO-MODUL
–  Integrovaný pod přístrojem 

v 940-970 mm
–  na zadní straně stroje 

(obr. s GiO-MODULem na zadní straně stroje) 

h 690 mm
–  v blízkosti stroje nebo  

např. v jiném prostoru  
GiO-MODUL 
v 600 mm, š 140 mm,  
h 550 mm

Výška zásuvky
V 420 mm
Rozměry 
v 820-850 mm, š 600 mm,  
h 600 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm
Košový výkon 
až 40 košů/h

Výška protažení  
v 440 mm
Rozměry
v 2050 mm,  
s MEIKO AirConcept  
v 2140 mm 
š 635 mm, h 750 mm
Rozměry koše  
500 x 500 mm
Košový výkon  
až 40 košů/h



Quality made by MEIKO: ušlechtilá ocel, inovativní špičko-
vá technika, design a ergonomický komfort. M-iClean řada 
od MEIKO nastavuje nová měřítka: pro nejvyšší funkční 
bezpečnost a zabezpečení. 

Nová generace M-iClean U podpultových myček ná-
dobí: jméno se nezměnilo. Jinak má vše novou koncepci. 

GiO-MODUL ano – ale nyní plně integrovaný. Šetří místo, 
náklady na instalaci a údržbu. S rekuperací tepla? Samo-
zřejmě, ale vysoce efektivní. Jméno: MEIKO ComfortAir. 
Pohltí až 80 % páry. Pro komfortní, pohodlné a turbo-rychlé 
mytí nádobí. Hygiéna? Ano. Nejlepší možná. Čerstvá voda 
je vždy v odděleném okruhu. 

M-iClean US podpultová myčka nádobí 

S rekuperací tepla  

ComfortAir

a plně integrovanou  

reverzní osmózou

GiO-MODUL

Nová 

generace

M-iClean U

M-iClean – technik mytí nádobí v prémiové jakosti 



M-iClean H Kapotové myčky nádobí – Silný účinek a 
ergonomie jako nikdy předtím: kapotová automatika s 
lehkým dotekem Soft-Touch a identifikací košů zajišťuje 
znatelně jednodušší a hospodárnější práci. Pro podstatně 
kratší dobu mytí, menší výpadky personálu a snížené 

provozní náklady. Nyní plně integrovaná: volitelná technika 
úpravy vody na základě reverzní osmózy, MEIKO 
 GiO-MODUL. Poskytuje dokonale čisté nádobí bez nutnosti 
leštění.

M-iClean HL kapotová myčka nádobí AirConcept, rekuperace tepla z odpadního vzduchu

Podpultové a kapotové myčky nádobí



Nová generace M-iClean U –  
Ještě rychleji, ještě lepší sušení a při otevření dveří skoro žádná pára 

Nová M-iClean U s inovativní rekuperací tepla MEIKO ComfortAir 

Rychlejší mytí a rychlejší úspora:
Nová M-iClean U ušetří při použití inovativní rekuperace 
tepla ComfortAir díky novému vzhledu a zvětšení nádoby na 

rekuperaci neskutečných 30 vteřin při každém mycím cyklu. 
Rychlá úspora času a zdrojů: provozní náklady se tak sníží 
až o 21 %.

... a ze stroje neuniká téměř žádná pára po otevření 
dveří.

... umožňuje rychlejší vychlazení. Tímto způsobem 
kondenzuje pára na chladné vnitřní stěně zařízení...

Nová rekuperace tepla MEIKO ComfortAir: větší 
plocha tepelného výměníku z ušlechtilé oceli...



Otevření myčky nádobí téměř bez páry: Při otevření 
dveří po ukončení mytí zůstává vše čisté. Horká pára už 
vás nebude obtěžovat, nezamlží se vám brýle, na nábytku 
nevzniká vlhkost. A personál je ihned nadšený z příjemného 
ovzduší – a zcela motivovaný k práci.

Skoro suché: Nová rekuperace tepla MEIKO ComfortAir 
nyní umožňuje ještě větší kondenzaci vlhké páry na stěnách 
uvnitř stroje. Tak se na konci mytí sníží zbývající vlhkost až o 
98 % u talířů a až o 75 % u sklenic, a nádobí lze po chvilce 
opět používat. Úprava vody formou reverzní osmózy plně 
integrovaná ve stroji, GiO-MODUL MEIKO (volitelně), navíc 
zajišťuje zcela čistou mycí vodu a umožňuje tak vynikající 
výsledky mytí bez nutnosti dodatečného leštění. 

Ke startu, připravit, vpřed

Kompaktní rozměry a rychlejší instalace: U nové  
M-iClean U s technikou reverzní osmózy MEIKO  
GiO-MODUL odpadá časově náročná instalace nebo  
dokonce nákladné přestavby, protože se veškeré potřebné 
komponenty již nacházejí ve stroji. Tak se snižuje náročnost 
na místo, šetří se čas, prostor a náklady.

MEIKO Private Label, dotek osobitosti: MEIKO  
Private Label dělá z M-iClean U zcela soukromý stroj MEIKO. 
Uvítací obrazovka může být individualizována zobrazením 
vašeho loga. Navíc je možné uložit až tři různé motivy jako 
spořič obrazovky. To platí také např. pro kontaktní údaje 
servisu.

Skvělá věc: jemný filtr lze vyměnit bez problému a velmi 
rychle. Již nemusíte čekat na servisního technika a hlavně 
neutratíte za další již zbytečnou údržbu.

Integrovatelné myčky na sklenice, příbory a kuchyňské pomůcky

Užitek pro vás:
-  30 vteřin* úspora času na každý mycí cyklus
- až 21 % úspora energie
-  až 80 %* snížení páry – umožňuje lepší pracovní 

klima bez viditelného úniku páry
-  nejlepší výsledky sušení díky snížení zbývající 

 vlhkosti – až o 98 %* u talířů a až o 75 %* u sklenic

*Všechny údaje ve srovnání s předchozím modelem. Jde o maximální hodnoty, 
které se vztahují na úsporu při používání rekuperace tepla ComfortAir.

Quality made by MEIKO: ušlechtilá ocel místo plastu, 
inovativní špičková technika a design pro nejvyšší funkční 
bezpečnost a zabezpečení investice. 



M-iClean US
Tak malá a přesto tak výkonná
S rozměry 460 x 700 mm se  M-iClean US skvěle vejde pod 
každý pult a je oceňována jako myčka na sklenice ale také 
na nádobí. Intuitivní koncepce ovládání zajišťuje bezproblé-
movou a komfortní práci. S novou rekuperací tepla MEIKO 
ComfortAir se snižuje únik páry na konci mytí až o 80 %. 
Nádobí a sklenice tak lze již po několika vteřinách opět 
používat. Při používání myčky na sklenice s GiO-MODULem 
MEIKO, technikou pro demineralizaci mycí vody, jsou 
sklenice a nádobí zcela čisté a již není nutné je dodatečně 
leštit. Ušetří vám to čas a podstatně sníží počet rozbitých 
sklenic. 

M-iClean UM  

Lesknoucí se čistota ve stánku s občerstvením a 
kavárně
Dominantní signální LED madlo M-iClean UM poskytuje 
optimální přehled a pohodlnou funkční kontrolu. Komfortní 
skledněný displej s intuitivní obsluhou One-Touch předsta-
vuje spínací centrum M-iClean UM. S novou rekuperací 
tepla MEIKO ComfortAir se snižuje únik páry na konci mytí 
až o 80 % a šetří se tak navíc cenná, nákladná energie. 
Provozní náklady se tak sníží až o 21 % ve srovnání s 
předchozími modely. A to nejlepší: při otevření dveří po 
ukončení mytí zůstává vše čisté. Horká pára už vás nebude 
obtěžovat, nezamlží se vám brýle.

Komfortní volby:
•  MEIKO ComfortAir 

rekuperace tepla
•   MEIKO Technologie GiO-MODUL
• Program výměny vody
• Oplachování studenou vodou

Výška zásuvky
v 315 mm
Rozměry
v 700-735 mm, š 600 mm,  
h 600 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm
Košový výkon
až 40 košů/h

Komfortní volby:
•   MEIKO ComfortAir 

rekuperace tepla
•  MEIKO Technologie GiO-MODUL
• Program výměny vody

Výška zásuvky
v 315 mm
Rozměry
v 700-735 mm, š 460 mm,  
h 600 mm 
Rozměry koše 
400 x 400 mm
Košový výkon
až 40 košů/h

Nová generace M-iClean U –  
Ušlechtilá ocel, inovativní špičková technika a design

Technologie MEIKO GiO-MODUL na odstraňování minerálů z oplachovací vody

MEIKO GiO-MODUL
v blízkosti stroje nebo  
např. v jiné místnosti
Rozměry (š x h x v)
140 x 550 x 600 mm

MEIKO GiO-MODUL
integrován v podstavci dolní skříně
Rozměry (výška):  
volitelně 120 mm nebo 150 mm

MEIKO GiO-MODUL
na zadní straně přístroje 
Rozměry (hloubka):  
90 mm

MEIKO GiO-MODUL – Technologie MEIKO, která slouží k demineralizaci vody po mytí – je plně integrovaná 
(volitelná) součást nové M-iClean U. Zahrnuje to kompletní modul osmózy a jemný filtr. Odstraňuje z vody 
téměř všechny cizí částice a minerály a také bakterie nebo viry. MEIKO GiO-MODUL poskytuje zcela čistou 
mycí vodu a třpytivě čisté výsledky mytí bez nutnosti dodatečného leštění.

Novinka!

M-iClean U s plně 

integrovaným  

GiO-MODULem



M-iClean UM+ / UL  
se základní skříní a 
 podstavcem
Ergonomické a hygienické doplňky
Skříňové podstavce a podstavce  
v nerez oceli poskytují více místa a zvyšují 
komfort při obsluze. Získaná volnost u 
podlahy usnadňuje hygienické čištění 
pracoviště.

Výška skříně 
400 mm
Výška podstavce 
150 mm

Komfortní volby:
•  MEIKO ComfortAir 

rekuperace tepla
•   MEIKO Technologie GiO-MODUL
• Program výměny vody

Výška zásuvky
v 435 mm
Rozměry
v 820-855 mm, š 600 mm,  
h 680 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm  
až 600 x 500 mm
Košový výkon
až 40 košů/h

Komfortní volby:
•  MEIKO ComfortAir 

rekuperace tepla
•   MEIKO Technologie GiO-MODUL
• Program výměny vody

Výška zásuvky
v 435 mm
Rozměry
v 820-855 mm, š 600 mm,  
h 600 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm
Košový výkon
až 40 košů/h

M-iClean UM+
Specialista s velkou zásuvnou výškou
Myčka na nádobí pro gastronomii M-iClean UM+ s extra 
velkou zásuvnou výškou 435 mm zvládne vyčistit i rozměr-
né nádobí, jako např. podnosy. Inteligetní sensory zajišťují 
spolehlivé kompletní monitorování. Volitelný GiO-MODUL na 
demineraliizace mycí vody poskytuje optimální jakost mytí a 
hospodárnost: Již nikdy nebudete leštit sklenice a mnohe 
méně jich rozbijete.

M-iClean UL
Profesionál pro pekařství a řeznictví
M-iClean UL je s rozměrem koše 600 x 500 mm a vstupní 
výškou 435 mm ideální pro mytí velkých košů, plechů nebo 
objemného nádobí. S technikou od firmy MEIKO na rekupe-
raci tepla MEIKO ComfortAir ušetří M-iClean UL až o 21 % 
cenné a nákladné energie.

Integrovatelné myčky na sklenice, příbory a kuchyňské pomůcky



M-iClean H s automatickou kapotou –
Více ergonomie a zdraví

Jedinečný ergonomický koncept MEIKO: Jednodušší, 
mnohem pohodlnější nakládání a vykládání a ergonomický 
koncept obluhy M-iClean H šetří nejen záda a svalstvo 
vašeho personálu, ale také snižuje časovou náročnost.  

V rámci rozsáhlého testování v praxi nám zákaznici potvr-
zují časovou úsporu cca 30 minut za jeden den mytí  
(při cca 120 mycích cyklů za směnu).

M-iClean H – efektivita, šetření zdrojů a dokonalé výsledky mytí 

Šetří přebytečné manipulační postupy: automatická 
identifikace košů

Jemným dotekem se otevře a zavře kapota při 
manuálním provozu

Jednoduché a pohodlné nakládání a vykládání



M-iClean H samostatně identifikuje, kdy jste s plněním stroje 
hotovi. Pak se kapota samostatně zavře a spustí se pro-
gram – zcela bez doteku, centrování, tahání nebo strkání. 
Nyní zbyde trochu času pro další úlohy. Indikátor postupu 
na lehce pochopitelném a snadno přístupném obslužném 
panelu ukazuje, kolik času. 
Na konci programu najede kapota bezhlučně nahoru. 
Na suchém stole se ze sklenic a misek vytratí ještě poslední 
kapky mycí vody. Vše, co vám ještě zbývá: vložit, vyložit, 
hotovo. 

Kapotové myčky na sklenice, nádobí a pomůcky s automatickou kapotou

Užitek pro vás:
- výrazné zkrácení dob mytí  
- značně rychlejší doby schnutí
- rychlé opětovné použití nádobí  
- nižší náklady na personál a provoz 
- snížení pracovních výpadků  
- lehčí a ergonomické pracovní postupy  
- optimální hodnocení pracoviště

Mimořádně ergonomická: flexibilní ovládací panel. Je 
umístěn přesně tam, kde je ho potřeba – přímo ve výši očí. 
Žádné shýbání, žádné vykloubení, žádné obtížné chození 
dokola. Lze jej na stroj namontovat vpravo nebo vlevo – 
nebo individuálně v pracovní oblasti.

Přizpůsobená pracovní výška, flexibilní obslužné prvky, 
intuitivní a snadná obsluha – ergonomická koncepce 
MEIKO dokázala uskutečnit vizi: mytí nádobí bez námahy a 
vydávání energie s co možná největší hospodárností. 

Dostatečně hodně místa pod kapotou. Ať už jako verze 
na jeden koš nebo větší verze na dva koše: Pod kapotou 
M-iClean H je dostatek místa pro všechno veliké a objemné. 
Stroj tak bez problémů umývá vše, počínaje sklenicemi a 
nádobím, až po pánve a plechy, hygienicky a do dokonalé 
čistoty.

Uživatelský komfort a intuitivní obsluha: Modrý  
koncepce ovládání. Vše, co je označeno modře, je možné 
vyjmout, vyčistit a opět nasadit. 
Zda je vše správně nasazené, to ověřuje  M-iClean H auto-
maticky.

Quality made by MEIKO: ušlechtilá ocel místo plastu, 
inovativní špičková technika a design pro nejvyšší funkční 
bezpečnost a zabezpečení investice. 



M-iClean HM
Zázrak po stránce obsluhy a úspornosti 
Snadnější práce, zkrácené doby mytí, lepší klima v místnosti 
a optimální výsledky mytí díky chytré technice. Je vybavena 
flexibilním displejem, komfortní automatikou kapoty a 
modrou koncepcí obsluhy. 

M-iClean HL
Speciální pro velké průchozí výšky 
Pracovat ergonomicky a bezpečně s průchozí výškou 
560 mm a rozměry koše 500 x 500 mm až 650 x 500 mm. 
Kapotová myčka nádobí M-iClean HL váš přesvědčí svou 
inovativní technologií a nejlepšími výsledky po stránce 
rychlosti a hygiény. Bez námahy umyje nádobí, koše, hrnce 
a velké předměty do čist oty a program PowerWash je 
přitom standardní výbava. 

Komfortní volby: 
• PowerWash (3 výkony čerpacích motorů)
•  AirConcept rekuperace tepla z odpadního 

vzduchu (obr.)
• rekuperace tepla z odpadní vody 
• zadržování tepla
• program výměny vody
• vysoušecí modul
• MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška protažení 
v 505 mm
Rozměry
v 2080 mm,  
s MEIKO AirConcept  
v 2180 mm 
š 635 mm, h 750 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm
Košový výkon
až 60 košů/h

Komfortní volby: 
•  AirConcept rekuperace tepla z  

odpadního vzduchu
• rekuperace tepla z odpadní vody 
• zadržování tepla
• program výměny vody
• vysoušecí modul
• MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška protažení 
V 560 mm
Rozměry 
v 2190 mm,  
s MEIKO AirConcept  
v 2235 mm 
š 735 mm, h 750 mm
Rozměr koše
500 x 500 mm  
až 650 x 500 mm
Košový výkon
až 60 košů/h

M-iClean H s automatickou kapotou –  
Technika mytí nádobí, která šetří čas a zachovává chuť k práci



M-iClean HXL
Dvojitý výkon a komfort 
Pod prostornou dvojitou korbu M-iClean HXL se vejdou dva 
mycí koše. Myčka tak myje bez problémů sklenice, příbory 
a nádobí, ale také větší nádoby jako hrnce, pánve a plechy . 
Jedinečným způsobem šetří vaše síly a vyznačuje se 
vysokou hospodárností při 120 koších za hodinu.

Komfortní volby: 
• PowerWash (3 výkony čerpacích motorů)
•  AirConcept rekuperace tepla z odpadního 

vzduchu (obr.)
• rekuperace tepla z odpadní vody 
• zadržování tepla
• program výměny vody
• vysoušecí modul
• MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška protažení 
v 505 mm
Rozměry 
v 2080 mm,  
s MEIKO AirConcept  
v 2180 mm 
š 1180 mm, h 750 mm
Rozměr koše
2x (500 x 500 mm)  
Košový výkon
až 120 košů/h

Výhodné balíčky*: 

• Balíček EnergiePur**   
• Balíček WohlfühlKlima
• Balíček GlanzWunder

*  O cenových výhodách balíčků a možnostech jejich kombinace 
vám rádi poskytneme bližší informace. Zeptejte se vašecho 
prodejního a servisního partnera.

** není k dostání pro M-iClean HXL

Kapotové myčky na sklenice, nádobí a pomůcky s automatickou kapotou

MEIKO GiO-MODUL – Technologie MEIKO, která 
slouží k demineralizaci vody po mytí – je plně integro-
vaná (volitelná) součást nové M-iClean H. Odstraňuje 
z vody téměř všechny cizí částice a minerály a také 
bakterie nebo viry.  
MEIKO GiO-MODUL poskytuje zcela čistou mycí 
vodu a třpytivě čisté výsledky mytí bez nutnosti 
dodatečného leštění.

Mytí nádobí bez dodatečného 
leštění s plně integrovaným MEIKO 
GiO-MODULem



DV 270.2
Pro multifunkční mytí 
Kapotová myčka nádobí DV 270.2 hygienicky a hospodárně 
vyčistí hrnce, nádoby, gastronomické nádoby, formy na 
maso, desky, kontejnery, pracovní nádobí a jiné obtížně 
umyvatelné nádobí. Silně přilnavé nečistoty nemají šanci.

Komfortní volby: 
•  Automatika korby se samostatným tlačítkem pro otvírání  

a zavírání korby
•  Punkt2 AirConcept rekuperace tepla z odpadního vzduchu
• MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška protažení 
v 650 mm
Rozměry 
v 2392 mm,  
s Punkt2 AirConcept  
v 2510 mm 
š 1490 mm, h 995 mm
Rozměr koše
1310 x 690 mm 
Košový výkon 
až 30 košů/h 

DV a FV multifunkční technika mytí nádobí – 
plný mycí výkon pro nádobí všeho druhu



FV 130.2
Hodně mycí síly na malém prostoru
Myčka na hrnce a kuchyňské potřeby FV 130.2 pracuje s 
reverzovatelným systémem mytí v kombinaci s funkčím 
systémem oplachování pomocí rotačního ramena. Ovládá 
se pomocí MIKE 2, plně elektronickým řízením od MEIKO.  
V mycí komoře je dostatek místa na hrnce, pánve, mísy, 
plechy, pracovní nádobí, přepravky na potraviny a mnohé 
další. 

FV 250.2 
Mycí silák v XXL
Myčka na hrnce a kuchyňské potřeby FV 250.2 s většími 
rozměry poskytuje ještě více místa ve vnitřní komoře a větší 
výkon např. pro tři přepravní koše vedle sebe nebo pro 
ještě větší, obtížně umyvatelné plechy na pečení, hrnce, 
pracovní náčiní. Také v časech menšícho vytížení je možné 
pracovat hospodárně. 

Komfortní volby: 
•  Punkt2 AirConcept rekuperace tepla z odpadního vzduchu
•  MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška zásuvky
v 890 mm 
Rozměry 
v 2490 mm, š 1490 mm, h 895 mm
Rozměr koše
1310 x 700 mm
Košový výkon 
až 30 košů/h

Komfortní volby: 
•  Punkt2 AirConcept rekuperace tepla z odpadního vzduchu
• MEIKO Technologie GiO-MODUL

Výška zásuvky
v 650 mm
Rozměry 
v 2185 mm, š 1030 mm, h 895 mm
Rozměry koše  
850 x 700 mm
Košový výkon 
až 30 košů/h

Kapotová myčka /myčky na hrnce a kuchyňské pomůcky
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