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Odczujcie tę różnicę!
Nowa szuflada na lekarstwa do zastosowania we wszystkich 
strefach apteki.

comfort

Nowość!



Fama M/comfort –
dobry porządek to komfort w obsłudze.

Już od ponad 50 lat firma Willach ustala nowe standardy 
w technice aptecznej. Seria produktów FAMA firmy Wil-
lach jest wiodącym na rynku systemem do przechowywa-
nia towarów w aptekach i przekonuje najwyższą jakością 
i precyzją. Dzięki zastosowaniu przemyślanych rozwiązań 
technicznych, szuflady z serii FAMA służą wielu pokole-
niom aptekarzy!

Serię Fama M /comfort stworzono specjalnie z myślą 
o przechowywaniu lekarstw z uwzględnieniem ergonomi-
czności i funkcjonalności. Stwarza ona najwyższy komfort 
w obsłudze i systematycznym magazynowaniu.



SOFT STOP

COMFORT STORE

EASY PULL

AUTO CLOSE

EASY PULL
Szuflady Fama M/comfort charakteryzują się niezwykłą lekkością 
w otwieraniu w porówaniu z innymi szufladami wyposażonymi w system 
samodomykania i amortyzacji. Dzięki nachyleniu prowadnic i tym samym 
samoczynnemu zamykaniu szuflady, sprężyna mechanizmu domykającego 
napinana podczas otwierania, nie musi być  mocno zwymiarowana.

Metoda konstrukcyjna EASY PULL, zgłoszona do patentu, umożliwia 
bardzo lekkie i szybkie otwieranie szuflady.

AUTO CLOSE
Szuflada Fama M/comfort zamyka się automatycznie, o ile nie została 
otwarta całkowicie, zwyczajnie poprzez puszczenie szuflady. Jest to 
możliwe dzięki precyzyjnej konstrukcji oraz lekko nachylonym prowa-
dnicom. Oznacza to mniejszy nakład siły i przede wszystkim oszczędność 
czasu, ponieważ po sięgnięciu do szuflady nie trzeba jej zamykać.

AUTO CLOSE zadba o pewne domknięcie szuflady do końca, podczas 
kiedy Państwo będą mogli znowu poświęcić swoją uwagę klientowi.
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SOFT STOP
Pod koniec samoczynnego procesu domykania, szuflada jest delikatnie 
i cicho wyhamowywana na kilku centymetrach, przez co zapobiega się 
sprężynowemu odbijaniu szuflady. Jest to korzystne szczególnie 
w wąskich, często uczęszczanych strefach apteki, jak np. pomiędzy stołem 
ekspedycyjnym a regałami.

SOFT STOP zadba o odczuwalnie łagodne zamykanie szuflady i stworzy 
dzięki temu maksymalny komfort w obsłudze.

COMFORT STORE
Szuflada Fama/M comfort pozostaje otwarta przy pełnym wysuwie, co 
umożliwia wygodne wyjmowanie i uzupełnianie produktów. Przemyślany 
system opisywania i organizacji, zawierający przegródki, przegrody po-
przeczne oraz mapniki na etykietki, zadba o idealny porządek i umożliwi 
szybkie zlokalizowanie artykułów.

COMFORT STORE umożliwia ergonomiczny dostęp do szuflady, tak żeby 
podczas obsługi szuflady ręce były wolne.



Efektywna organizacja – 
przemyślana w każdym calu.
Szuflady podblatowe Fama M/comfort to idealne uzupełnienie klasycznych długich szuflad aptecznych. W szufladach 
Fama M/comfort można bowiem przechowywać lekarstwa według takich samych kryteriów porządkowania i organiza-
cji jak w długich szufladach aptecznych.

Higieniczne: w celu zmniej-
szenia pracy przy utrzymaniu 
czystości można zastosować 
szufladę Fama M/comfort 
z ażurowym dnem przepuszcza-
jącym kurz.

Łatwe rozpoznanie: 
zawieszka na etykietki 
umożliwia wyraźne ozna-
czenie artykułu.

Alternatywnie można opisać 
także bezpośrednio przegrody 
poprzeczne.

Ciche: pyłoszczelne, 
fabrycznie nasmarowane 
i osłonione tworzywem 
sztucznym stalowe łoży-
ska kulkowe dbają o ideal-
ne właściwości toczne.

Delikatne i wygodne:  dzięki mechanizmo-
wi SOFT STOP podczas samodomykania 
szuflada jest delikatnie wyhamowywana 
przed domknięciem.

Elastyczne:  przegrody poprzeczne o 
wysokościach 70, 105 i 140 mm można 
umieścić w wytłoczonych w tym celu że-
brach dopasowując je do różnych wielkości 
opakowań.

Długotrwałe: dzięki wykonaniu szuflad ze 
stali powlekanej farbą proszkową zagwa-
rantowana jest ich długa żywotność.

Funkcjonalne & stylowe:  fronty FAMA Vision 
dostępne są opcjonalnie w 28 kolorach. Łatwe 
mocowanie frontów oznacza szybki, czyli 
oszczędny montaż i idealne wyrównanie linii 
frontów szuflad.

Wydajne:  w celu optymalnego 
wykorzystania wnętrza szuflady 
każdą wydzieloną już część szu-
flady można dodatkowo podzielić 
przegródkami wewnętrznymi. 

Bezpieczne:  w celu zabezpie-
czenia przed niepożądanym 
dostępem można zastosować 
zamek szuflady Fama M/
comfort.

Przejrzyste:  przemyślany system 
oznakowania umożliwia łatwe 
zlokalizowanie produktów.
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Wielofunkcyjne zastosowanie –
we wszystkich strefach apteki.

Szuflada Fama M/comfort nadaje się do użytku we wszystkich strefach apteki. Niezależnie od tego, czy potrzeb-
ne są szuflady na zapleczu, czy przy kasach, czy też do magazynowania zapasów towaru w oficynie: Fama M/
comfort to zawsze najlepszy wybór.
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Montaż za regałami ekspozy-
cyjnymi: szybki dostęp i większa 
przejrzystość w przechowywaniu 
zrealizowanych zamówień goto-
wych do odbioru.

Montaż pod regałami i stołami 
ekspedycyjnymi: zwarte składo-
wanie szybko rotujących leków i 
artykułów codziennego użytku.

Umieszczenie pod regałami w 
strefie samoobsługowej: 
przejrzysta organizacja zapa-
sów do szybkiego uzupełniania 
produktów na półkach.

Zintegrowanie na zapleczu: 
idealny porządek i przejrzy-
stość wszystkich produktów 
i materiałów w laboratorium, 
przy stole recepturowym lub 
pod stołami roboczymi. Szu-
flady Fama M/comfort dają się 
integrować z systemem regałów 
FAMA.

wsunięta szuflada
Fama M/comfort

wysunięta szuflada
Fama M/comfort
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Wybór należy do Państwa. Fama M/comfort oferuje odpowiedni zestaw szuflad na każdą potrzebę.

Sortowanie tych samych opakowań: 
otwarte opakowania tego samego rodzaju 
leku można magazynować w tym samym 
przedziale szuflady, oddzielonej dodatko-
wo przegródką wewnętrzną.

Podwójna wysokość:  do przechowywania 
dużych opakowań, pojemników i butelek 
nadaje się szuflada o podwójnej wysoko-
ści z relingami bocznymi. 

Sortowanie różnych przedmiotów: obszerny 
system podziału i sortowania umożliwia 
bardzo elastyczną konfigurację i różnorod-
ne wykorzystanie, np. do przechowywania 
materiałów biurowych.

Przegrody stalowe:  dla oddzielania lub 
ustabilizowania szczególnie wysokich 
lub ciężkich artykułów stosuje się 
specjalnie wysokie przegrody stalowe.

Sortowanie różnych opakowań: otwarte 
opakowania lub towary wolnorotujące, 
występujące w bardzo małej ilości, można 
magazynować ze względu na oszczędność 
miejsca w jednym przedziale szuflady.

Osłony boczne: w celu układania opako-
wań jednego na drugim (np. zapasy) lub 
przechowywania materiałów luzem (np. 
strzykawek, igieł) lub dla dodatkowej 
ochrony przed kurzem na relingach można 
zamontować ścianki boczne. 

Przykłady konfiguracji wnętrza szuflady:

Asortyment szuflad:

Szuflady Fama M/comfort w różnych wersjach można dopasować do indywidualnych zapotrzebowań klientów. Wnę-
trze szuflady można bardzo łatwo skonfigurować z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb za pomocą przemyślanego 
systemu podziału. W asortymencie są szuflady o różnych szerokościach, głębokościach i wysokościach. Trzy różne 
systemy prowadnic i pionowych profili konstrukcyjnych pozwalają na znalezienie idealnego rozwiązania dla każdej 
sytuacji montażu. 

M2/comfort

Szuflady można nabyć w 3 szerokościach, 2 głębokościach, oraz różnych wysokościach zmiennych co 25 mm.

M3/comfort M4/comfort
Fama M/comfort – 
podwójna wysokość

Szerokości i głębokości: Wysokości:

Uwaga: fronty FAMA Vision dostępne są tylko dla szerokości szuflad 410 mm oraz dla wysokości szuflad 125 mm lub 250 mm.
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Podczas konwencjonalnego montażu prowadnice przykręca się pojedynczo do drewnianego korpusu. Taki sposób montażu pozwala na 
dowolny rozkład pojedynczych szuflad w korpusie oraz ustalenie różnych wysokości frontów od minimalnej wysokości 100 mm. Aktywator 
uruchamiający mechanizm amortyzacji montowany jest również bezpośrednio do korpusu.

Montaż prowadnic bezpośrenio do korpusu stosowany jest przy małej ilości szuflad rozłożonych dowolnie w drewnianych blokach 
montażowych.

W przypadku tego rodzaju montażu prowadnice montuje się zgodnie z zamówieniem klienta do szyn pionowych w naszej fabryce, tak że 
powstają od razu gotowe boczne elementy konstrukcyjne. Oszczędza to cenny czas pracy podczas montażu w aptece, ponieważ nie trzeba 
montować i regulować każdej szyny z osobna. Przy układzie kilku bloków szuflad w jednym rzędzie linia frontów jest absolutnie wyrówna-
na. Nastawiony fabrycznie kąt nachylenia prowadnic zapewnia idealne zamykanie się szuflad. Przy tym można całkowicie zrezygnować ze 
ścianek drewnianych między blokami szuflad, ponieważ stabilizacja zapewniona jest poprzez połączenie pionowych elementów konstruk-
cyjnych ze sobą. Co najlepsze: również aktywator mechanizmu amortyzacji zamontowany jest już fabrycznie na szynach pionowych.

Montaż prowadnic na półprofilach jest szczególnie zalecany przy konstrukcji szeregu regałów podblatowych stojących w jednym bloku.

Montaż na pełnych profilach pionowych ma podobne korzyści, jak montaż na 
półprofilach ze względu na zamontowane fabrycznie pionowe elementy konstruk-
cyjne. Wysokie regały szufladowe uzyskują jednak większą stabilność dzięki lepszej 
wytrzymałości materiałowej pełnego profilu pionowego. Kolejna różnica w odniesie-
niu do konstrukcji na półprofilach, montowanych do drewnianych korpusów z drew-
nianym dnem, polega na tym, że profil pionowy stoi bezpośrednio na podłodze i ma 
regulowaną wysokość nóżek, wyrównujących ewentualne nierówności.

Montaż na pełnych profilach pionowych zalecany jest przy konstrukcjach wysokich 
regałów szufladowych, które muszą być stabilne.

Montaż prowadnic bezpośrednio do korpusu drewnianego:

Montaż prowadnic na półprofilach:

Montaż prowadnic na pełnych profilach pionowych:
Regał szufladowy

podblatowy regał na szuflady

szuflady podblatowe

Wybór należy do Państwa. Fama M/comfort oferuje odpowiedni zestaw szuflad na każdą potrzebę.



Willach Pharmacy Solutions.
Odpowiednia recepta dla każdej apteki.

Willach jest wiodącym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym profesjonalne rozwiązania 
do przechowywania i wydawania artykułów w aptekach. Serie produktów FAMA i CONSIS firmy Willach 
to konwencjonalne lub w pełni zautomatyzowane rozwiązania systemowe. Dla aptek każdego typu. 
Dla aptek każdej wielkości. Aby zapewnić spełnienie najwyższych standardów jakości firma Willach 
opracowuje i produkuje swoje linie produktów w Niemczech. 

Systemy regałów FAMA składają się z 
modułów i wykazują się możliwie najwyższą 
elastycznością oraz najwyższą jakością. 
W zależności od zapotrzebowań, artykuły 
przechowywane są na wysuwanych półkach,  
w szufladach lub na stabilnych półkach 
regałów. W regałach można zintegrować 
funkcjonalne blaty robocze. 

Automatyczne magazyny CONSIS oferują 
skrojoną na miarę i wysoce wydajną 
koncepcję automatyzacji przebiegu pracy 
w Państwa aptece. Bez względu na to, czy 
chcą Państwo zaoszczędzić czas, czy zyskać 
dodatkowe miejsce: CONSIS dysponuje odpo-
wiednim rozwiązaniem dla każdego rodzaju 
wymagań. 

Szuflady FAMA to optymalnie krótki czas 
sięgnięcia po produkty, dobra widoczność 
zawartości szuflad, maksymalne wykorzys-
tanie miejsca przeznaczonego do przechow-
ywania leków oraz doskonała ergonomiczna 
obsługa. Żaden inny system nie oferuje 
szuflad, w których na takiej samej powierzchni 
można pomieścić więcej opakowań. 

systemy regałów

automatyczne magazyny

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


