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De nieuwe medicijnlade voor alle soorten  
werkzaamheden: voel het verschil!

comfort

Nieuw!



Fama M/comfort –  
opgeruimd staat netjes.

Al meer dan 50 jaar is Willach toonaangevend op het 
gebied van technische voorzieningen voor apotheken. 
Met het opslagsysteem FAMA voor apotheken is Willach 
marktleider. FAMA schuifladen zijn van topkwaliteit, ui-
termate precies en gaan dankzij hun uitgekiende techniek 
generaties lang mee.  

Fama M/comfort schuifladen zijn speciaal ontwikkeld voor 
het systematisch opslaan van geneesmiddelen. Dankzij 
hun ergonomische en functionele vormgeving zijn de la-
den bijzonder comfortabel en praktisch in het gebruik.



SOFT STOP

COMFORT STORE

EASY PULL

AUTO CLOSE

EASY PULL
Fama M/comfort schuifladen kunnen veel gemakkelijker worden uitgetrok-
ken dan andere laden met een demping- en zelfsluitmechanisme. Door de 
enigszins schuin gemonteerde geleiders sluiten de laden vanzelf en kan de 
trekveer van het mechanisme, die bij het openen van de laden gespannen 
wordt, erg zwak uitvallen.

EASY PULL zorgt ervoor dat de laden bijzonder licht en snel kunnen  
worden uitgetrokken. Op deze constructie is octrooi aangevraagd.

AUTO CLOSE
Fama M/comfort schuifladen sluiten automatisch zodra u ze loslaat,  
tenzij ze volledig zijn uitgetrokken. Dit is te danken aan de uitermate  
precieze constructie en de enigszins schuin gemonteerde geleiders. 
Hierdoor bespaart u kracht en tijd, omdat u niet meer hoeft te wachten 
totdat de lade sluit.

AUTO CLOSE zorgt ervoor dat de laden veilig en volledig sluiten,  
terwijl u zich alweer op de klant richt.

comfort

SOFT STOP
Bij het sluiten worden de schuifladen de laatste paar centimeters afge-
remd, zodat ze vanzelf zachtjes dichtgaan en niet terugveren. Dit is vooral 
prettig op nauwe en drukke plaatsen, zoals tussen de balies en de hand-
verkoopkasten.

SOFT STOP zorgt ervoor dat de laden voelbaar zacht sluiten en dus 
bijzonder comfortabel te bedienen zijn.

COMFORT STORE
Fama/M comfort schuifladen blijven open staan als ze volledig zijn  
uitgetrokken, zodat geneesmiddelen er gemakkelijk kunnen worden  
ingelegd of uitgehaald. Het praktische belettering- en organisatie- 
systeem met vakverdelers, dwarsverdelers en barcodehouders schept  
orde. Zo vindt u snel wat u zoekt.

COMFORT STORE biedt ergonomisch comfort en zorgt ervoor dat  
u beide handen vrij heeft.



Efficiënt georganiseerd tot in het kleinste detail.

Fama M/comfort schuifladen voor onderkasten zijn de ideale aanvulling op de klassieke apotheekladen. Want  
geneesmiddelen kunnen in Fama M/comfort schuifladen net zo praktisch en overzichtelijk worden opgeborgen als  
in de lange apotheekladen.

Hygiënisch: Fama M/comfort 
schuifladen zijn optioneel ook 
verkrijgbaar met een stof-
doorlatend rooster, zodat ze 
minder vaak gereinigd hoeven 
te worden.

Snel vinden: door de 
praktische barcodehouders 
houdt u overzicht over de 
geneesmiddelen.

U kunt de naam van het genees-
middel ook direct op de dwars-
verdeler aanbrengen.

Stil: stofdichte, permanent 
gesmeerde stalen kogel-
lagers met kunststof om-
manteling zorgen ervoor 
dat de laden perfect lopen.

Zacht en comfortabel: door het  
SOFT STOP mechanisme wordt de lade 
tijdens het sluiten zacht afgeremd.

Optimale aanpassing: in de voorgevormde 
ribben passen dwarsverdelers van 70, 105 
en 140 mm hoog. Hierdoor kunt u de vak-
ken optimaal aanpassen aan verschillende 
verpakkingen.

Duurzaam: de laden zijn gemaakt van 
gepoedercoat staal, waardoor ze bijzonder 
lang meegaan.

Functioneel & modieus: FAMA Vision front-
panelen zijn verkrijgbaar in 28 kleuren. Dank-
zij de eenvoudige clipmontage zijn de panelen 
in een handomdraai nauwkeurig bevestigd.

Efficiënt: met behulp van de 
kleinvakverdelers kunt u de 
vakken optimaal indelen.

Veilig: Fama M/comfort 
schuifladen zijn ook verkrijg-
baar in een afsluitbare vari-
ant, waardoor de inhoud veilig 
is opgeborgen.

Overzichtelijk: door het prakti-
sche beletteringsysteem vindt u 
snel het juiste geneesmiddel.
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Flexibel toepasbaar – 
in de hele apotheek.

Fama M/comfort schuifladen zijn geschikt voor alle soorten werkzaamheden in de hele apotheek. In de back-
office, aan de balie of voor de opslag van de medicijnvoorraad in de frontoffice: Fama M/comfort schuifladen 
zijn altijd de beste keus.

comfort

Montage achter de handver-
koopkasten: overzichtelijke en 
snel toegankelijke opslag van 
afhalers.

Montage onder de handverkoop-
kasten of de balies: compacte 
opslag van snellopers en dagelijkse 
benodigdheden.

Montage onder de schappen 
met artikelen voor de vrije  
verkoop: overzichtelijke opslag 
van voorraadartikelen, zodat  
de schappen snel bijgevuld  
kunnen worden.

Integratie in de backoffice:  
alle geneesmiddelen en werk- 
materialen perfect en over-
zichtelijk opgeruimd in het  
laboratorium of onder de 
werkplekken. Fama M/comfort 
schuifladen zijn ook modulair 
te combineren met het FAMA 
schapsysteem.

gesloten Fama M/comfort 
schuiflade

open Fama M/comfort 
schuiflade
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Aan u de keus. Fama M/comfort biedt voor elke apotheek de passende inbouw.

Indeling per soort: aangebroken verpak-
kingen van dezelfde soort kunnen met 
behulp van een kleinvakverdeler in het-
zelfde vak apart worden opgeslagen.

Dubbele hoogte: de extra hoge schuif-
laden met buizen aan de zijkanten zijn 
geschikt voor de opslag van grote verpak-
kingen, vaten en flessen.

Individuele indeling: het uitgebreide op-
bergsysteem met vakverdelers kan flexibel 
worden aangepast aan uw behoefte en is 
veelzijdig inzetbaar voor onder meer bureau- 
artikelen.

Stalen vakverdelers: de extra hoge sta-
len vakverdelers zijn geschikt voor het 
scheiden en ondersteunen van bijzonder 
hoge of zware verpakkingen.

Indeling in verschillende soorten: 
aangebroken verpakkingen of langzaam-
lopers, waarvan slechts een klein aantal 
verpakkingen op voorraad wordt gehou-
den, kunnen plaatsbesparend in een vak 
naast elkaar worden opgeslagen.

Zijstukken: de zijkanten kunnen worden 
bekleed en zo geschikt worden gemaakt 
voor de opslag van opgestapelde verpak-
kingen (bijvoorbeeld voorraadartikelen) of 
bulkartikelen zoals spuiten en canules.

Voorbeelden:

Assortiment:

Fama M/comfort schuifladen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, afgestemd op uw behoefte. De laden kunnen 
aan de binnenkant met behulp van slimme vakverdelers flexibel worden ingedeeld, precies zoals u het wilt. Ze zijn 
verkrijgbaar in diverse breedte-, diepte- en hoogtematen en kunnen dankzij de drie verschillende montagewijzen van  
de rails en buizen overal worden ingebouwd.

M2/comfort

De schuifladen zijn verkrijgbaar in 3 breedte-, 2 diepte- en 2 hoogtematen (elk in 4 rasters).

M3/comfort M4/comfort Fama M/comfort – dubbele hoogte

Breedte- en dieptematen: Hoogtematen:

Let op: FAMA Vision frontpanelen zijn alleen verkrijgbaar voor een hartafstand van 410 mm en in de hoogterasters 125 mm en 250 mm.
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Bij de montage in de romp worden de geleiderails afzonderlijk in de houten romp aangebracht. Hierdoor kan bij het plaatsen van de 
schuifladen rekening worden gehouden met de eigen voorkeur voor bijvoorbeeld de volgorde en het hoogteraster (vanaf 100 mm).  
De activator van het dempingmechanisme wordt eveneens direct in de romp aangebracht.

De montage in de romp is vooral geschikt voor een klein aantal schuifladen in flexibele volgorde. 

Bij deze montagewijze worden de geleiderails volgens aanwijzingen van de klant compleet op rails gemonteerd. Deze voorgeconfi-
gureerde frames zijn tijdbesparend bij de montage, omdat de rails niet meer apart bevestigd en afgesteld hoeven te worden. Bij het 
plaatsen van meerdere ladeblokken naast elkaar ontstaat een harmonieus beeld. De vooraf ingestelde hellinghoek van de geleide-
rails zorgt ervoor dat de schuifladen soepel lopen. Het is niet meer nodig om tussen de ladeblokken houten panelen aan te brengen, 
omdat de verbinding tussen de frames voor voldoende stabiliteit zorgt. Ook de activator van het dempingmechanisme is al op de 
rails gemonteerd.

De montage op rails is zeer geschikt voor meerdere ladeblokken naast elkaar.

De montage op buizen levert vanwege de voorgemonteerde frames dezelfde voordelen 
op als de montage op rails. Buizen hebben een grotere dwarsdoorsnede en verlenen 
daardoor meer stabiliteit aan ladekasten. Een ander verschil met de montage op rails, 
die in een houten romp met bodem worden aangebracht, is dat de buizen stelvoeten 
hebben die direct op de grond worden gezet en eventuele oneffenheden compenseren.

De montage op buizen is bijzonder geschikt voor ladekasten die gestabiliseerd  
moeten worden. 

Montage in de romp:

Montage op rails:

Montage op buizen:
Ladekasten

Ladeblokken

Schuifladen voor onderkasten

Aan u de keus. Fama M/comfort biedt voor elke apotheek de passende inbouw.



Willach Pharmacy Solutions GmbH: 
Voor elke apotheek het passende recept.

Willach is Europees marktleider op het gebied van de professionele opslag en uitgifte van 
geneesmiddelen. Met FAMA en CONSIS biedt Willach systeemoplossingen aan voor de conventionele 
en volautomatische opslag van geneesmiddelen. Voor elk type apotheek en van elke grootte. Willach 
ontwikkelt en produceert in Duitsland. Dit geeft u de zekerheid dat de producten voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen.

De modulaire FAMA schapsystemen zijn 
kwalitatief hoogwaardig en bijzonder 
flexibel in het gebruik. De verpakkingen 
worden opgeslagen op schuifplanken, in 
schuifladen of op schapplanken. Daarnaast 
biedt het schapsysteem ruimte voor de 
integratie van werkplekken.

CONSIS apotheekrobots bieden een op 
maat gesneden en uitermate efficiënt  
automatiseringsconcept voor uw apotheek. 
Of u nu tijd wilt besparen of ruimte wilt 
creëren: CONSIS heeft voor alles de  
passende oplossing.

In FAMA schuifladen zijn verpakkingen 
snel toegankelijk en is de inhoud goed 
zichtbaar. Bovendien bieden ze een opti-
male benutting van de ruimte bij de opslag 
van geneesmiddelen en zijn ze ergono-
misch verantwoord. Bij geen enkel ander 
systeem bieden de laden meer plaats voor 
verpakkingen in dezelfde ruimte.

schapsystemen

apotheekrobots

schuifladensystemen
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Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Duitsland
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com

Verkoop Nederland:
Tel. 06 132 049 04




