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Στην Ευρώπη το κορυφαίο σύστημα  
συρταριών φαρμακείου – υψίστων 
απαιτήσεων.



Fama GX –  
το φαρμακευτικό συρτάρι με σύστημα.

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια η Willach είναι το σημείο 
αναφοράς στη λειτουργικότητα και στον  εξοπλισμό των  
φαρμακείων. Τα προϊόντα FAMA της Willach αποτελούν το 
καθιερωμένο στην αγορά σύστημα αποθήκευσης φαρμάκων 
με την κορυφαία ποιότητα και την ακρίβεια στη  λειτουργία 
τους. Τα συρτάρια FAMA είναι, χάρη στην μελετημένη 
τεχνική τους, τόσο ανθεκτικά, ώστε κληροδοτούνται στην 
επόμενη γενιά φαρμακοποιών! 

Τα συρτάρια Fama GX σχεδιάζονται, λαμβάνοντας υπόψη 
εργονομικά και λειτουργικά δεδομένα, ειδικά για την 
αποθήκευση φαρμάκων και παρέχουν τη μέγιστη δυνατή 
άνεση, όσον αφορά χρήση και συστηματική αποθήκευση. 
Κανένα άλλο σύστημα δεν διαθέτει συρτάρια που να 
αποθηκεύουν στις δεδομένες διαστάσεις περισσότερες 
συσκευασίες.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Όταν τα συρτάρια Fama GX τραβηχτούν τελείως έξω παραμένουν ανοικτά, 
έτσι ώστε τα προϊόντα να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν ή τα συρτάρια να 
ξαναγεμίσουν. Ένα μελετημένο σύστημα σήμανσης και οργάνωσης με διαχω-
ριστικά διαμερισμάτων και εγκάρσια διαχωριστικά, καθώς και με στηρίγματα 
γραμμωτών κωδίκων (barcodes), εξασφαλίζει τέλεια τάξη και επιτρέπει 
γρήγορο εντοπισμό του ζητούμενου προϊόντος.

Η ιδιότητα COMFORT STORE επιτρέπει εργονομική πρόσβαση στο συρτάρι, 
έτσι ώστε κατά την χρήση του να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα.

AUTO CLOSE
Τα συρτάρια Fama GX κλείνουν αυτόματα, εφόσον δεν έχουν τραβηχτεί 
τελείως προς τα έξω, και επιστρέφουν από μόνα τους στην αρχική θέση. 
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην απολύτου ακριβείας κατασκευή τους και τις 
ελαφρώς κεκλιμένες ράγες οδήγησης. Απαιτείται μικρότερη σωματική 
προσπάθεια και λιγότερος χρόνος εργασίας, μια και το συρτάρι κλείνει 
αυτόματα αμέσως μετά τη χρήση του.

Η ιδιότητα AUTO CLOSE εξασφαλίζει μιαν ασφαλή και πλήρη επαναφορά 
του συρταριού όταν εσείς έχετε ήδη στραφεί πάλι προς τον πελάτη.

EASY STEP 
Οι Fama GX συρταριέρες σε στήλες παρέχουν εξαιρετική ευκολία χρή-
σης. Με τη βοήθεια του προαιρετικού ποδοκίνητου αναβατήρα ολίσθησης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα τα ψηλότερα συρτάρια τραβώντας 
τον απλά με το πόδι προς τα έξω. Κατά την άνοδό σας κλειδώνει με ασφά-
λεια. Κατεβαίνοντας, ο αναβατήρας ολίσθησης επανέρχεται αυτόματα στην 
αρχική του θέση.

Η ιδιότητα EASY STEP επιτρέπει την εύκολη χρήση των συρταριών που 
βρίσκονται ψηλότερα,  χωρίς την ανάγκη πρόσθετου βοηθήματος. 

FULL ACCESS
Τα συρτάρια Fama GX μπορούν να τραβηχτούν τελείως προς τα έξω, έτσι 
ώστε να γίνεται άριστη εκμετάλλευση του χώρου που διαθέτουν. Αυτό 
γίνεται εφικτό με τον ιδιοφυή μηχανισμό βραχιόνων που σταθεροποιεί το 
συρτάρι εσωτερικά όταν αυτό ανοίγει και που αναδιπλώνεται αυτόματα 
όταν το συρτάρι κλείνει.

Η ιδιότητα FULL ACCESS παρέχει εσωτερικά έως και 10% περισσότερο 
ωφέλιμο και αποθηκευτικό χώρο σε σύγκριση με τα συμβατικά συρτάρια 
ιδίων διαστάσεων. 



Τα συρτάρια Fama GX μεγάλων διαστάσεων είναι τα ιδανικά για τη συστηματική αποθήκευση φαρμάκων με παράλληλη 
εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Το ευέλικτο σύστημα διαχωρισμού και σήμανσης εξασφαλίζει τέλεια τάξη και χάρη 
στα δομικά του στοιχεία εξαιρετική προσαρμοστικότητα όταν προστίθενται ή αφαιρούνται προϊόντα. 

Fama GX – τέλεια οργάνωση και πλήρης  
αξιοποίηση χώρου.

Υγιεινή και πρακτικότητα: Ο διάτρητος πάτος (βαμ-
μένος με ηλεκτροστατική εποξειδική βαφή πούδρας) 
επιτρέπει από κάτω την πλήρη ορατότητα του περιεχό-
μενου των υπερκείμενων συρταριών. Επίσης μειώνει 
τις δαπάνες καθαρισμού στο ελάχιστο μη επιτρέποντας 
τη συσσώρευση σκόνης στους πάτους των συρταριών.

Αθόρυβη λειτουργία: Πλαστικοποιημένα 
ροδάκια ατσαλένιων ρουλεμάν, στεγανο-
ποιημένα κατά της σκόνης και με λίπανση 
διαρκείας, φροντίζουν για τέλεια ομοιό-
μορφη κίνηση.

Προσαρμοστικότητα: Εγκάρσια διαχωριστικά 
ύψους 70, 105 και 140 mm μπορούν να τοπο-
θετηθούν για συσκευασίες διαφόρων μεγεθών 
στις διαμορφωμένες εγκοπές των πλαϊνών. 

Μακροζωία: Η χρήση ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένου 
υλικού προστατεύει το συρτάρι ενάντια στη διάβρωση, 
εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εύκολος καθαρισμός: Με φωσφάτωση και επο-
ξειδική βαφή πούδρας δημιουργείται αντιστατική 
προστασία της επιφάνειας, έτσι ώστε ο καθαρισμός 
να γίνεται πολύ εύκολα.

Αποδοτικότητα: Για τη βέλτιστη αξι-
οποίηση του χώρου, τα διαμερίσματα 
μπορούν να υποδιαιρεθούν με τη 
σειρά τους, χρησιμοποιώντας διαχω-
ριστικά μικρότερων διαστάσεων.

Μοναδικότητα: Ο ιδιοφυής  
μηχανισμός βραχιόνων Fama GX 
επιτρέπει να τραβηχτεί ολόκληρο  
το συρτάρι προς τα έξω διατηρών- 
τας την πλήρη σταθερότητά του. 
Αυτό δημιουργεί ένα κατά 100 mm 
μεγαλύτερο εκμεταλλεύσιμο βάθος 
του συρταριού σε σύγκριση με τα 
συμβατικά συρτάρια.

Κάθετες θήκες ετικετών, επιτρέπουν την εισαγωγή και 
αφαίρεση καθέτου μεγέθους ετικετών προϊόντος. 

Οριζόντιες θήκες ετικετών φέρουν οριζοντίου μεγέθους 
σημάνσεις (π. χ. γραμμωτούς κώδικες).

Διαχωριστικά με ενσωματωμένη κάθετη θήκη ετικετών 
εξασφαλίζουν το κάθε διαμέρισμα να εξοπλίζεται αυτόματα 
με θήκη ετικετών.

Αποκλεισμός λαθών: Για τη συστηματική αποθήκευση φαρμά-
κων διατίθενται διάφορα πλαστικά στηρίγματα που επιτρέ-
πουν τη σαφή σήμανση των προϊόντων:



Διπλού ύψους: Για την αποθή-
κευση μεγάλων συσκευασιών, 
δοχείων και μπουκαλιών είναι 
ιδανικά τα συρτάρια διπλού 
ύψους, τα οποία για εργονο-
μικούς λόγους προτείνεται να 
τοποθετούνται στις συρταριέρες 
σε στήλες στο επάνω ή στο 
κάτω μέρος τους.

Ασφάλεια: Για προστασία από 
ανεπιθύμητη πρόσβαση, τα 
συρτάρια Fama GX διατίθενται 
επίσης και με κλειδαριά.

Λειτουργικότητα και φινέτσα:
Οι μετόπες Fama Vision εξα- 
σφαλίζουν μια ομοιόμορφη ει-
κόνα των αρμών σε 28 χρώματα 
(για λεπτομέρειες βλ. σελίδα 7).

Εποπτεία: Ένα μελετημένο 
σύστημα σήμανσης επιτρέπει 
τη συστηματική αποθήκευση 
και ως εκ τούτου κι έναν γρή-
γορο εντοπισμό των ζητούμε-
νων προϊόντων.

Εργονομία: Ο αναβατήρας ολίσθησης FAMA επιτρέπει την εύκολη και 
ασφαλή χρήση των ψηλότερων συρταριών και με τα δυο χέρια. 

Τραβήξτε τον αναβατήρα 
ολίσθησης με το πόδι τελεί-
ως προς τα έξω.

Πατώντας επάνω κλειδώνει 
ο αναβατήρας ολίσθησης…

…και δίνει ένα ασφαλές και 
σίγουρο πάτημα για τη χρήση 
των συρταριών.

Κατεβαίνοντας από τον αναβατήρα ολίσθησης, αυτός επιστρέφει αυτόματα 
στην αρχική του θέση.



Προσφερόμενα προϊόντα:

Fama GX απλού ύψους 

Τα συρτάρια Fama GX διατίθενται σε 2 βάθη και 2 ύψη (σε εκάστοτε τέσσερις συνδυασμούς).

Fama GX διπλού ύψους

Πλάτος και βάθος: Ύψος:

Αμιγής υποδιαίρεση:
Ανοιγμένες συσκευασίες του ίδιου τύπου 
μπορούν να αποθηκεύονται ξεχωριστά 
στο ίδιο διαμέρισμα κάνοντας χρήση δια-
χωριστικών μικρότερων διαστάσεων.

Ποδιές: Για στοιβαγμένα πακέτα (π.χ. με-
γάλο στοκ), χύδην προϊόντα (π.χ. σύριγγες, 
βελόνες) ή ως συμπληρωματική προστασία 
από τη σκόνη μπορούν να καλυφθούν τα 
πλαϊνά.

Διπλού ύψους: Για την αποθήκευση 
μεγάλων συσκευασιών, δοχείων και 
μπουκαλιών είναι κατάλληλα τα συρτά-
ρια διπλού ύψους, με πλαϊνές μπάρες 
συγκράτησης.

Χαλύβδινα εγκάρσια διαχωριστικά: Για 
τη δημιουργία μεγάλων διαμερισμάτων 
μπορεί να γίνει ευέλικτη χρήση χαλύβδι-
νων εγκάρσιων διαχωριστικών.

Μη αμιγής υποδιαίρεση:
Ανοιγμένες συσκευασίες ή βραδέως κι-
νούμενα προϊόντα που υπάρχουν σε πολύ 
μικρές ποσότητες, μπορεί να αποθη-
κευτούν για εξοικονόμηση χώρου σε ένα 
διαμέρισμα.

Χωρίς κατά μήκος διαχωριστικά: Για την 
αποθήκευση μεγάλων αντικειμένων το 
Fama GX διατίθεται επίσης χωρίς κατά 
μήκος διαχωριστικό με εξολοκλήρου 
διάτρητο πάτο. 

Παραδείγματα διαμόρφωσης:

Fama GX – για κάθε ανάγκη διαθέτει την  
κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση.

Με τα διάφορα υπάρχοντα σχέδια τα συρτάρια Fama GX μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη. 
Το εσωτερικό τους με το μελετημένο διαχωριστικό σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί πολύ ευέλικτα για μια μεγάλη ποικι-
λία αναγκών. Τα προσφερόμενα προϊόντα διαθέτουν συρτάρια σε διάφορα βάθη και ύψη. 
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Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in ver-
schiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und 
passgenau. 

Frontblenden nach Wahl

FAMA Vision 1

FAMA Vision 2

Standard:  
Stahl-Frontblenden der FAMA 
Vision 1 und FAMA Vision 2  
sind in Weiß und weiteren  
ausgewählten Farben erhältlich.

 
Individuell: 
Gestaltungen in Holz und anderen 
Materialien sowie individuelle 
Farben werden in Absprache mit 
Ihrem Einrichter speziell ange- 
fertigt.

Standard Standard Plus

Willach λευκό (R9002) γυαλιστερό Willach γκρι-ασημί μεταλιζέ (R9007) σατινέ

Κίτρινο του πεπονιού (R1028) 
γυαλιστερό

Ροζέ (R3017)  
γυαλιστερό

Μπλε του κοβαλτίου (R5013)  
ματ

Καστανό (R8011)  
ματ

Λευκό αλουμινίου μεταλιζέ (R9006) 
σατινέ

Κίτρινο παστέλ (R1034)  
σατινέ

Έντονο κόκκινο (R3020)  
ματ

Μπλε παστέλ (R5024)  
σατινέ

Γκριζωπό (R7040)  
σατινέ

Ανθρακί μεταλιζέ (W0001) 
γυαλιστερό

Πορτοκαλί παστέλ (R2003)  
σατινέ

Σωμόν (R3022)  
γυαλιστερό

Σκούρο ανθρακί (R7016)  
ματ

Γκριζογάλανο (R7031)  
ματ

Κιτρινοπράσινο (R6018)  
σατινέ

Ιβουάρ (R1014)  
σατινέ

Λευκοπράσινο (R6019)  
σατινέ

Κόκκινο του καρμινίου (R3002) 
σατινέ

Μπορντό μοβ (R4004)  
γυαλιστερό

Κρεμ λευκό (R9001)  
γυαλιστερό

Έντονο λευκό (R9003) σατινέ

Κίτρινο του ψευδάργυρου (R1018) 
ματ

Κόκκινο του ρουμπινιού (R3003) 
ματ

Έντονο μπλε (R5005)  
ματ

Έντονο πράσινο (R6032)  
ματ

Πάλλευκο (R9010)  
σατινέ

Ειδικά χρώματα

Κάντε την επιλογή σας: τα χαλύβδινα μπροστινά πάνελ Fama Vision διατίθενται σε 28 χρώματα*.
Εύκολη και οικονομική συναρμολόγηση με κλιπ στερέωσης. Εγγυημένη ομοιόμορφη εικόνα των αρμών.

Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν και μετόπες από ξύλο ή και άλλα υλικά. 

Προσαρμοσμένη εμφάνιση σε μορφή και χρώμα

* Tα πάνελ Fama Vision διατίθενται μόνο σε τυποποιημένο ύψος 125 mm (σε συρτάρια διπλού ύψους: 250 mm). 

Fama Vision



Willach Pharmacy Solutions.
Για κάθε φαρμακείο η κατάλληλη συνταγή.

Η Willach κατέχει στην Ευρώπη ηγετική θέση όσον αφορά την επαγγελματική φύλαξη και διάθεση 
προϊόντων στα φαρμακεία. Με τα συστήματα FAMA και CONSIS η Willach προσφέρει τόσο συμβατικές όσο 
και πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις. Για φαρμακεία κάθε τύπου. Για φαρμακεία κάθε μεγέθους. Για την 
εξασφάλιση των υψηλότατων πρότυπων ποιότητας, τα προϊόντα της Willach σχεδιάζονται και παράγονται 
στη Γερμανία.

Τα συστήματα ραφιών FAMA αποτελούνται 
από δομικά στοιχεία που διακρίνονται για τη 
μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία διαρρύθμισης 
και για την ύψιστη ποιότητά τους. Ανάλογα με 
τις απαιτήσεις, τα προϊόντα αποθηκεύονται σε 
κανονικά και ρηχά συρτάρια ή ράφια. Επίσης 
μπορούν να συμπληρωθούν με επιφάνειες 
εργασίας (πάγκους).

Τα ρομποτικά συστήματα CONSIS προσφέρουν 
μια άκρως αποτελεσματική λύση αυτοματοποί-
ησης ακριβώς στα μέτρα του φαρμακείου σας.
Θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο ή χώρο – τα 
CONSIS έχουν για κάθε ανάγκη και απαίτηση 
τη σωστή λύση.

Τα συρτάρια FAMA είναι η άριστη λύση για την 
γρήγορη επιλογή συσκευασιών, για την καλή 
επισκόπηση, για τη μέγιστη εκμετάλλευση του 
χώρου αποθήκευσης φαρμάκων και για την 
εργονομική χρήση.
Κανένα άλλο σύστημα δεν διαθέτει συρτάρια 
που να αποθηκεύουν στις δεδομένες διαστάσεις 
περισσότερες συσκευασίες.

συστήματα ραφιών

συστήματα αυτοματοποιημένης  
διανομής

συστήματα συρταριών
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Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 2295 9208 0
Φαξ +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com


