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Europa’s toonaangevende schuiflade  
voor apotheken – kwaliteit tot in de  
kleinste details.



Fama GX –  
de medicijnschuiflade met systeem

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

Fama GX schuifladen zijn speciaal ontwikkeld voor het 
systematisch opslaan van geneesmiddelen. Dankzij hun 
ergonomische en functionele vormgeving zijn de laden 
bijzonder comfortabel en praktisch in het gebruik. Bij geen 
enkel ander systeem bieden de schuifladen meer plaats 
voor verpakkingen op hetzelfde vloeroppervlakte.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Fama GX schuifladen blijven open staan als ze volledig zijn uitgetrokken, 
zodat geneesmiddelen er gemakkelijk kunnen worden ingelegd of uitge-
haald. Het praktische beletterings- en organisatiesysteem met vakverde-
lers, 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.

AUTO CLOSE
Fama GX 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 be-
spaart 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.

EASY STEP 
Fama GX ladekasten zijn bijzonder comfortabel in het gebruik. Want 
dankzij de optionele opstapschuifplank zijn ook de bovenste schuifladen 
goed bereikbaar. De opstapschuifplank wordt eenvoudig met de voet 
uitgetrokken. Zodra u op de plank stapt, wordt deze veilig vergrendeld en 
na het afstappen glijdt hij automatisch weer terug. 

EASY STEP zorgt ervoor dat u gemakkelijk, zonder extra trapje, bij de 
bovenste schuifladen komt. 

FULL ACCESS
Fama GX schuifladen kunnen helemaal worden uitgetrokken, zodat de 
binnenkant volledig kan worden benut. Dit is te danken aan het uitge-
kiende zwenkmechanisme dat de schuiflade in geopende toestand van 
binnenuit stabiliseert en bij het sluiten automatisch weer inklapt.

FULL ACCESS levert in dezelfde ruimte 10% meer bruikbaar oppervlak 
in vergelijking met andere schuifladen.



Fama GX schuifladen zijn ideaal voor het systematisch en plaatsbesparend opslaan van geneesmiddelen. Dankzij  
het flexibele beletterings- en organisatiesysteem met vakverdelers zijn de schuifladen altijd perfect opgeruimd.  
Het modulaire systeem kan eenvoudig worden aangepast aan veranderingen in het assortiment.

Fama GX – perfect georganiseerd door  
optimale benutting van de ruimte.

Hygiënisch en praktisch: u kunt van onderaf 
door de gepoedercoate roosterbodem in de 
schuifladen erboven kijken. Stof valt eenvoudig 
door het rooster heen, zodat de laden minder 
vaak schoongemaakt hoeven te worden. 

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

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: elektrolytisch verzinkt materiaal 
beschermt de schuiflade tegen corrosie, zodat 
hij bijzonder lang meegaat.

Makkelijk in het onderhoud: het gefos-
fateerde en gepoedercoate oppervlak is 
vuilafstotend en bijzonder makkelijk in het 
onderhoud.

Efficiënt: voor een optimale in-
deling van de vakken kunt u ze 
nogmaals onderverdelen met 
behulp van kleinvakverdelers.

Uniek: het uitgekiende Fama GX 
zwenkmechanisme zorgt ervoor 
dat de schuiflade volledig kan 
worden uitgetrokken en ook in ge-
opende toestand zeer stabiel blijft. 
Hierdoor is de bruikbare diepte in 
dezelfde ruimte 100 mm groter dan 
bij normale schuifladen.

De kaartenvakjes zijn bedoeld voor het insteken van  
kaartjes met informatie over het artikel in staand formaat.

De barcodehouders zijn ideaal voor het insteken van kaartjes 
met streepjescode in liggend formaat.

Door de vakverdelers met geïntegreerde kaartenvakjes 
heeft elk vak automatisch een kaartenvakje.

Duidelijk: met behulp van kunststofhouders in verschillende 
varianten kunt u geneesmiddelen duidelijk en systematisch 
opslaan:



Dubbele hoogte: voor de op-
slag van grote verpakkingen, 
vaten en flessen zijn de extra 
hoge schuifladen geschikt,  
die uit ergonomisch oogpunt 
het beste boven en onder in  
de ladekast worden ingezet.

Veilig: Fama GX schuifladen 
zijn ook verkrijgbaar in een af-
sluitbare variant, waardoor de 
inhoud veilig is opgeborgen.

Functioneel & modieus: de 
Fama Vision frontpanelen 
zorgen voor een uniform aan-
zicht. Ze zijn verkrijgbaar in 
28 kleuren (zie pagina 7 voor 
gedetailleerde informatie).

Overzichtelijk: door het 
praktische beletterings- 
systeem kunt u artikelen 
overzichtelijk opslaan 
en vindt u snel wat u zoekt.

Ergonomisch: dankzij de FAMA opstapschuifplank komt u met beide 
handen veilig bij de bovenste schuifladen.

De opstapschuifplank kunt 
u met uw voet volledig 
uittrekken.

Zodra u erop stapt, wordt hij 
vergrendeld …

…zodat u veilig bij de boven-
ste schuifladen komt en niet 
wegglijdt. 

Nadat u bent afgestapt, glijdt de opstapschuifplank automatisch weer terug.



Assortiment:

Fama GX enkele hoogte

De schuifladen Fama GX zijn verkrijgbaar in 2 diepte- en 2 hoogtematen (elke hoogte in 4 rasters).

Fama GX dubbele hoogte

Breedte- en dieptematen: Hoogtematen:

Indeling per soort: aangebroken ver-
pakkingen van dezelfde soort kunnen 
met behulp van een kleinvakverdeler in 
hetzelfde vak apart 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.

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

Stalen dwarsverdelers: met behulp van 
stalen dwarsverdelers kunt u flexibel 
grote vakken creëren.

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

Zonder lengteverdelers: Fama GX is ook 
verkrijgbaar zonder lengteverdelers met 
een doorlopende roosterbodem, spe-
ciaal voor het opslaan van bijzonder grote 
artikelen. 

Voorbeelden:

Fama GX – biedt voor elke apotheek de  
passende inbouw.

Fama GX 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 diepte- en hoogtematen.
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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.

Standaard Standaard Plus

Willach grijswit (R9002) 
hoogglans

Willach grijs aluminiumkleurig (R9007) 
zijdeglans

Meloengeel (R1028) 
hoogglans

Bleekrood (R3017) 
hoogglans

Kobaltblauw (R5013) 
mat

Notenbruin (R8011) 
mat

Blank aluminiumkleurig (R9006) 
zijdeglans

Pastelgeel (R1034) 
zijdeglans 

Verkeersrood (R3020) 
mat

Pastelblauw (R5024) 
zijdeglans 

Venstergrijs (R7040) 
zijdeglans

Antraciet metallic (W0001) 
hoogglans

Pasteloranje (R2003) 
zijdeglans

Zalmrood (R3022) 
hoogglans

Antracietgrijs (R7016) 
mat

Blauwgrijs (R7031) 
mat

Geelgroen (R6018) 
zijdeglans

Ivoorkleurig (R1014) 
zijdeglans

Witgroen (R6019) 
zijdeglans 

Karmijnrood (R3002) 
zijdeglans 

Bordeauxpaars (R4004) 
hoogglans

Crèmewit (R9001) 
hoogglans

Signaalwit (R9003) 
zijdeglans

Zinkgeel (R1018) 
mat

Robijnrood (R3003) 
mat

Signaalblauw (R5005) 
mat

Signaalgroen (R6032) 
mat

Zuiverwit (R9010) 
zijdeglans

Andere kleuren

Aan u de keus: de Fama Vision frontpanelen zijn verkrijgbaar in 28 kleuren*. Dankzij de eenvoudige en efficiënte 
clipmontage zijn de frontpanelen in een handomdraai bevestigd, precies passend.

Als alternatief kunnen ook frontpanelen van hout of andere materiaal worden aangebracht. 

Individuele vorm en kleur

* Fama Vision is alleen verkrijgbaar voor hoogteraster 125 mm (bij schuifladen met dubbele hoogte: 250 mm). 

Fama Vision



Willach Pharmacy Solutions:
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 optimale 
benutting van de ruimte bij de opslag van 
geneesmiddelen en zijn ze ergonomisch 
verantwoord. Bij geen enkel ander systeem 
bieden de laden meer plaats voor verpakkin-
gen 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


