
systemy szuflad

Lepszy sposób na aptekę:
nowoczesne szuflady apteczne
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Willach Pharmacy Solutions. 
Odpowiednia recepta dla każdej apteki.

Willach jest wiodącym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym profesjonalne systemy 
przechowywania i wydawania leków. Pod nazwą FAMA i CONSIS Willach dostarcza systemowe 
rozwiązania dla konwencjonalnego lub zautomatyzowanego przechowywania i wydawania leków.  
Dla aptek każdego typu. Dla aptek każdej wielkości. Aby zapewnić najwyższe standardy jakości działy 
rozwoju i produkcji firmy Willach znajdują się w Niemczech.

Regały robocze i regały leków szybko rotujących 
Fama są budowane w systemie modułowym,  
dopasowane do pozostałych modeli Fama. Są to
produkty najwyższej jakości, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb klientów. Regały obrotowe 
Fama są przeznaczone do przechowywania leków 
szybko rotujących, zapewniają bezpośredni dostęp 
do opakowań i umożliwiają dowolne ustawienia.

Automatyczne magazyny Consis oferują 
skrojoną na miarę, wysoce wydajną koncepcję 
automatyzacji aptek. Bez względu na to, czy 
chcesz zaoszczędzić czas lub zyskać dodatkowe 
miejsce składowania, Consis dysponuje 
odpowiednim rozwiązaniem dla każdego  
rodzaju wymagań.
 

Szuflady Fama GX i MX: optymalnie szybki dostęp 
do leków, dobra widoczność zawartości, maksy-
malne wykorzystanie miejsca przeznaczonego do 
przechowywania leków oraz doskonała ergono-
micznie obsługa. Żaden inny system nie oferuje 
szuflad, w których możnaby pomieścić więcej  
opakowań leków na takiej samej powierzchni.

systemy regałów

automatyczne magazyny

systemy szuflad

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

Willach Pharmacy Solutions Polska  
Tel. 0506 193 403 
fama.pl@willach.com 
www.willach.com



Wady tradycyjnych regałów:

Zalety nowoczesnych
szuflad FAMA 7007:

Mało miejsca

Więcej miejsca

Tradycyjne regały są zbyt ciasne.

Pod względem pojemności dwie kolumny
FAMA odpowiadają sześciu tradycyjnym
słupkom regałowym.

Wydanie leku zajmuje więcej czasu, gdyż
wiąże się z ciągłym podchodzeniem do
regałów.

Szybszy dostęp do artykułów dzięki lepiej
zaprojektowanej przestrzeni magazynowej.

Kontrolowanie inwentarza i składanie
zamówień jest bardziej czasochłonne.
Rozpoznawanie artykułów jest trudniejsze,
ponieważ nie są wyraźnie od siebie
oddzielone.

Łatwa identyfikacja produktów dzięki
unikalnym przegródkom i systemowi
oznakowania, który zmniejsza ryzyko
popełnienia błędu przy wydawaniu leku.

Istnieje potencjalne ryzyko popełnienia błędu
przy wydawaniu leku, albo doznanie urazu od
upadających artykułów, półek czy 
niewłaściwego użycia drabin i taboretów.

Metalowa siatka na dnie szuflad 
zapobiega gromadzeniu się kurzu. 
Samoczynnie zamykające się szuflady 
i chowane stopnie zmniejszają ryzyko 
doznania urazu.

Bałagan na półkach utrudnia zorientowanie
się, co się na nich znajduje.

Produkty są dobrze widoczne, co 
zmniejsza ryzyko popełnienia błędów 
inwentarzowych.

Czasochłonność

Krótszy czas dostępu

Zła organizacja

Dobra organizacja

Ryzyko popełniania błędów i dozna-
nia urazów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Utrudniona kontrola inwentarza

Lepsza kontrola inwentarza

Niewygodne półki apteczne

Systemy szufladowe FAMA

Bałagan!

Funkcjonalne!

Niefunkcjonalne!

Złe wykorzystanie miejsca!



Funkcjonalna przestrzeń magazynowa: System 
magazynowania zaprojektowany w każdym calu!
Systemy szufladowe FAMA 7007 zapewniają optymalny dostęp do leków, dobrą
widoczność i maksymalne wykorzystanie miejsca, co usprawnia pracę aptekarza.

Bezawaryjność i trwałość szuflad
Willach: specjalne wyprofilowania
po obu stronach układów jezdnych
sprawiają, że szuflady wyjątkowo
łatwo się otwierają i samoczynnie
zamykają.

Łatwy dostęp do opakowań: mapniki są
płaskie i nie wystają ponad bok szuflady,
dzięki czemu nie łamią się ani nie 
zahaczają.

Możliwość optymalnej regu -
lacji w zależności od wielkości
opakowań: przeg ródki o 
wysokości 70, 105 i 140 mm.

Cicha praca mechaniz-
mów jezdnych: stalowe 
rolki łożyska powlekane 
plastykiem nie jeżdżą po 
częściach ocynkowanych 
ale pokrytych farbami 
proszkowy mi.

Wymienne stalowe
łożyska kulkowe:
po obu stronach
zamontowano
szczelne, fabrycznie
nasmarowane
obudowy łożyskowe.

Stabilna konstrukcja i duża pojemność:
lekkie i wyjątkowo sztywne boki z wyprofilowany-
mi nacięciami na przegródki.

Wszystkie elementy metalowe zostały
ocynkowane (ochrona przed korozją) oraz
pokryte najwyższej jakości farbami proszkowymi 
- antystatyczne powierzchnie uniemożliwiają
gromadzenie się kurzu.

Powierzchnie mechanizmów jezdnych: warstwa
farby proszkowej zabezpiecza wszystkie krawę -
dzie, chroni przed otarciami, kurzem i ułatwia
utrzymanie czystości.

Przejrzystość zawartości
szuflady: przegródki ze
zinte growanymi mapnikami.

Secure hold:
Shaped ribs for cross 
and grid dividers.

Praktyczność i higiena:
siatka na dnie szuflad
pozwala zobaczyć ich
zawartość od spodu i
zmniejsza potrzebę
odkurzania do minimum.

Zaprojektowane dla
nowoczesnej apteki



Features and benefits

Łatwy i prosty sys-
tem lokalizowania 
leków

Szuflada podwójnej
wysokości na duże
przedmioty

Dobra widoczność
dzięki siatkowym
dnom szuflad

Dokładne wyrówna-
nie frontów szuflad 
na całej szerokości 
regału

Wyjątkowo łatwe
otwieranie szuflad

Wysuwany stopień
FAMA (150 kg) zape 
wnia łatwy i bezpiecz-
ny dos tęp do górnych
szuflad

Innowacyjny sposób
układania leków w 
szufladzie
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do przechowywania 
artykułów w wysokich 
kolumnach szufladowych

szuflady podblatowe i 
szuflady zaplecza

Jeden system szuflad
dla całej apteki

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.

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.

Do wyboru do koloru: fronty szuflad FAMA Vision dostępne są w dwóch różnych wzorach i w 28 kolorach. 
Prosty i ekonomiczny montaż zaciskowy gwarantuje absolutne wyrównanie frontów szuflad.

Indywidualny wygląd: różnorodność form i barw

Fama Vision 

Fama Vision 2

Standard Standard Plus

kość słoniowa (R1014) żółty jasny (R1018) żółty melonowy (R1028) żółty pastelowy (R1034) pomarańczowy średni 
(R2003)

rubinowy (R3003) różowy ciemny 
(R3017) 

czerwień kubańska 
(R3020) 

różowo-brązowy 
(R3022)

niebieski kobaltowy 
(R5013) 

niebieski pastelowy 
(R5024) 

seledynowy średni 
(R6019)

biały Willach 
(R9002)

srebrno-szary 
metaliczny Willach (R9007)

popielaty pirytowy 
(R7040)

brązowy orzechowy (R8011)

srebrny aluminiowy 
(R9006)

antracyt (W0001)

czerwony karminowy 
(R3002)

bordowy (R4004) niebieski sygnałowy 
(R5005)

zielony sygnałowy 
(R6032)

szary antracytowy 
(R7016)

stalowy średni (R7031)

zielony żółty (R6018)

biały perłowy 
(R9001) 

biały sygnałowy 
(R9003) 

biały alpejski 
(R9010) 

Kolory niestandardowe



Willach – Innowacyjne sposoby organizowania aptek


