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Profesjonalna technologia mycia i dezynfekcji

TOPIC
Perfekcja i oszczędność finansowa dla  
szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych

TOPIC Prezgląd produktów



TOPIC  
Odpowiedni dla wszystkich szpitali i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Nowa linia MEIKO TOPIC reprezentuje doskonałą i ekonomiczną technologię mycia i 

dezynfekcji naczyń szpitalnych dostosowaną do wymogów sanitarnych szpitali i zakładów 

opiekuńczo-leczniczych.

W zależności od potrzeb i warunków lokalowych urządzenia linii MEIKO TOPIC można 

wybrać jako modele do ustawienia na posadzce bądź jako modele do zawieszania na 

ścianie. Również jako kompletne zestawy meblowe wyposażone we wszystko, co może 

się okazać przydatne i pomocne. Pojedyncze urządzenia TOPIC zostały specjalnie 

zaprojektowane tak, aby można było je szybko i bezproblemowo wymienić w miejsce 

przestarzałych technicznie urządzeń do mycia i dezynfekcji. Co więcej, urządzenia te 

można precyzyjnie dopasować, a także podłączyć do posiadanego zestawu, niezależnie 

od producenta pierwotnego wyrobu.

Wspólnie z Państwem zaprojektujemy ergonomiczne pomieszczenie, które odpowiadać 

będzie najwyższym wymogom sanitarnym, jak również wymogom ekonomiczności, 

optymalizacji procesów pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W efekcie uzyskamy 

indywidualne rozwiązanie, dostosowane do pożądanych standardów sanitarnych.



TOPIC 20
Urządzenia stawiane na posadzce (ze zlewem lub bez zlewu)

Myjnia-dezynfektor na cokole do usta-
wienia na posadzce. Wystarczy ustawić i 
podłączyć, a zarazem w optymalny sposób 
rozwiązać istniejące już przyłącza.

Wymiary urządzenia (w mm): 
szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1730

Łatwy w montażu, funkcjonalny i niewielki 
zestaw do wszechstronnych zastosowań. 
Składający się z ustawianej na posadzce 
myjni-dezynfektora TOPIC 20, umieszczonej 
na cokole wraz ze specjalnie dla niej zaprojek-
towanym zlewem. 
Przeciwrozpryskowa osłona ścienna (opcja).
 
Wymiary (w mm): 
szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1730

TOPIC 10
Do montażu ściennego (bez kontaktu z podłogą) 
(ze zlewem lub bez zlewu)

SAN 14 B
TOPIC 40 ze zlewem lub ze zlewem i umywalką

TOPIC 40 E 
Szybka modernizacja

SAN 19 B 
TOPIC 40 ze zlewem, umywalką i szafką

SAN 20 BW
TOPIC 40 ze zlewem, umywalką, zmywakiem i szafką

SAN 24 W
TOPIC 40 ze zlewem, umywalką i szafką o  
szerokości 1000 mm

SAN 29 BW
TOPIC 40 ze zlewem, umywalką, zmywakiem i szafką o 
 szerokości 1500 mm

TOPIC – myjnie-dezynfektory

Prosta instalacja myjni-dezynfektora. Urzą-
dzenie zajmuje niewiele miejsca i jest od 
razu gotowe do podłączenia. 

Wymiary urządzenia (w mm): 
szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1630

Model specjalnie dostosowany do szyb-
kiego montażu urządzeń przystosowanych 
do zabudowy meblowej: TOPIC 40 E.
Daje się dopasować do wszystkich
nisz o standardowych rozmiarach.

Wymiary (w mm):
Urządzenie: 
szer. 700, gł. 588, wys, 760 lub 860

Praktyczny zestaw urządzeń z 
dużym blatem roboczym i szafką o 
szerokości 500 mm. 
Z blatem roboczym o dużej po-
wierzchni i ze zlewem.
Zestaw wyposażony jest w  
wbudowaną wewnętrzną szafkę 
przeznaczoną do przechowywa-
nia używanych w myjni środków 
chemicznych.
Przeciwrozpryskowa osłona  
ścienna (opcja).

Wymiary (w mm): 
szer. 1900, gł. 600, wys. 900
Zlew: 
wys. 700
Zlewozmywak: 
Ø 364
Umywalka: 
szer. 340, gł. 370, wys. 150 
Szafka: 
szer. 500

Zestaw urządzeń sanitarnych o 
niewielkich rozmiarach. Z szafką 
o szerokości 600 mm i zlewem.
Z blatem roboczym o dużej 
powierzchni.
Zestaw wyposażony jest w  
wbu-dowaną wewnętrzną szafkę 
przeznaczoną do przechowywa-
nia używanych w myjni środków 
chemicznych.
Przeciwrozpryskowa osłona 
ścienna (opcja).

Wymiary (w mm): 
szer. 2000, gł. 600, wys. 1000 
Zlew: 
wys. 700
Zlewozmywak: 
Ø 364 
Umywalka: 
szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zmywak: 
szer. 500, gł. 400, wys. 300 
Szafka: 
szer. 600

Zestaw urządzeń sanitarnych z 
szafką o najpopularniejszej szero-
kości - 1000 mm 
Zestaw wyposażony jest w 
wbudowaną wewnętrzną szafkę 
przeznaczoną do przechowywa-
nia używanych w myjni środków 
chemicznych.
Przeciwrozpryskowa osłona ścien-
na (opcja).
 
Wymiary (w mm): 
szer. 2400, gł. 600, wys. 900 
Zlew: 
wys. 700
Zlewozmywak: 
Ø 364 
Zmywak: 
szer. 500, gł. 400, wys. 300  
Szafka: 
szer. 1000

Duży zestaw o optymalnej długości z umywal-
kami o idealnych wymiarach. Kompaktowy 
zestaw skupia wszystkie urządzenia umożliwia-
jące dokładne przeprowadzenie procesu mycia 
i dezynfekcji. 
Umiejscowienie umywalki i zmywaka zapew-
nia ergonomię pracy. Blat roboczy gwarantuje 
wygodę i dużo miejsca do pracy. 
Seryjnie dostarczany jest wraz z fabrycznie 
wbudowaną szafką do przechowywania środ-
ków chemicznych. 
Osłona przeciwrozpryskowa (opcja).

Funkcjonalny i niewielki zestaw, składa-
jący się z myjni-dezynfektora TOPIC 10 
wraz ze specjalnie dla niej zaprojekto-
wanym zlewem. 
Przeciwrozpryskowa osłona ścienna 
(opcja). 

Wymiary urządzenia (w mm): 
szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1630

TOPIC 40 
Praktyczny model modułowy do zabudowy brudownika

Myjnia-dezynfektor TOPIC 40 jest idealnym 
uzupełnieniem do zestawu szafek. Poje-
dyncze urządzenie ma dużą powierzchnię 
blatu roboczego.
Urządzenie posiada wbudowaną we-
wnętrzną szafkę idealnie nadającą się 
do przechowywania używanych w myjni 
środków chemicznych.
Za dodatkową opłatą można zamówić 
krawędź wewnętrzną.

Wymiary (w mm):
Urządzenie: 
szer. 900, gł. 600, wys. 900

Myjnia-dezynfektor TOPIC 40 wraz z 
 wbudowaną umywalką oraz  
niewielkim blatem to funkcjonalny  
i niewielki zestaw do wielostronnych 
zastosowań.
Urządzenie posiada wbudowaną we-
wnętrzną szafkę idealnie nadającą się 
do przechowywania używanych w myjni 
środków chemicznych.
Za dodatkową opłatą można zamówić 
krawędź wewnętrzną.

Wymiary (w mm): 
Urządzenie: 
szer. 900, gł. 600, wys. 1000
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150

Wymiary (w mm): 
szer. 2900, gł. 600, wys. 900
Zlew: 
wys. 700
Zlewozmywak: 
Ø 364 
Umywalka: 
szer. 340, gł. 370, wys. 150 
Zmywak: 
szer. 500, wys. 400, gł. 300 
Szafka: 
gł. 1500

Myjnie-dezynfektory linii TOPIC dostarczane są seryjnie wraz z fabrycznie 
wbudowanym innowacyjnym systemem kontroli elektronicznej MIKE. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne

Zwarty zestaw urządzeń doskonały dla  
brudowników oddsziałów szpitalnych z  
blatem o dużej powierzchni roboczej,  
zlewem i umywalką. 
Zestaw wyposażony jest w wbudowaną 
wewnętrzną szafkę przeznaczoną do prze-
chowywania używanych w myjni środków 
chemicznych.
Przeciwrozpryskowa osłona ścienna (opcja).

Wymiary (w mm): 
szer. 1400, gł. 600, wys. 1000
Zlew: 
wys. 700
Zlewozmywak: 
Ø 364
Umywalka: 
szer. 340, gł. 370, wys. 150
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Program osprzętu i wyposażenia

Oprócz myjni-dezynfektorów firma MEIKO oferuje obszerny program osprzętu i wyposażenia, 
będącego gwarantem bezpiecznej i ergonomicznej pracy, a także spełniającego wszelkie 
wymogi sanitarne przechowywania naczyń szpitalnych. Poniżej przedstawiamy 6 przykładów 
rozwiązań wypróbowanych w praktyce. Oczywiście projektujemy też indywidualne rozwiąza-
nia. Wystarczy się do nas zwrócić. Jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji.

Regał naścienny* 
z możliwością dowolnej regulacji wysokości 
półek, różne szerokości (głębokość 350 mm).

Otwarte szafki ścienne 
Otwarte szafki, każda zaopatrzona w jedną 
półkę. O szerokościach 500 mm, 1000 mm 
i 1200 mm.

Zestaw do zmywania* 
Szafki dolne itp. z szufladami o różnych 
szerokościach i wysokościach do zabudowy 
meblowej.

Zamykane szafki ścienne**  
Szafki z drzwiczkami zatrzaskowymi, każda 
zaopatrzona w jedną półkę. O szeroko-
ściach 500 mm, 600 mm, 800 mm,  
1000 mm, 1200 mm i 1500 mm.

Zlew z wbudowanym systemem spłuki-
wania* 
Obsługiwany niezależnie od myjni basenów 
szpitalnych (opcja). Przeciwrozpryskowa 
osłona ścienna (opcja).

Szafki do suszenia i przechowywania* 
zdezynfekowanych kaczek szpitalnych, base-
nów i pojemników z dodatkową ażurową 
półką lub okapnikiem. O szerokości 500 mm 
i 1400 mm.

* Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne
** Opcjonalnie: zaślepka i źródła światła
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