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Wiodące na rynku europejskim szuflady 
apteczne dla najbardziej wymagających.



Szuflada na lekarstwa 
Fama GX to praca z systemem.

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

Szuflady Fama GX stworzono specjalnie z myślą o prze-
chowywaniu lekarstw z uwzględnieniem ergonomiczności 
i funkcjonalności. Stwarza ona najwyższy komfort w obsłudze 
i systematycznym magazynowaniu. Żaden inny system nie 
oferuje szuflad, w których na takiej samej powierzchni moż-
na pomieścić więcej opakowań.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Szuflady Fama GX pozostają otwarte przy pełnym wysuwie, co umożliwia 
wygodne wyjmowanie i uzupełnianie produktów. Przemyślany system  
opisywania i organizacji, zawierający przegródki, przegrody poprzeczne 
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.

AUTO CLOSE
Szuflada Fama GX zamyka się automatycznie, o ile nie została otwarta 
całkowicie, zwyczajnie poprzez puszczenie szuflady. Jest to możliwe dzięki 
precyzyjnej konstrukcji oraz lekko nachylonym prowadnicom. 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.

EASY STEP 
Regały szufladowe Fama GX to optymalny komfort użytkowania.  Wysuwany  
stopień, montowany opcjonalnie, pozwala na wygodny dostęp także do 
górnych szuflad. Stopień wysuwany po prostu nogą blokuje się bezpiecznie 
podczas wchodzenia. Po zejściu, stopień powraca automatycznie na swoje 
miejsce.

EASY STEP umożliwia wygodną obsługę górnych szuflad bez potrzeby 
dostawiania dodatkowych pomocy. 

FULL ACCESS
Szuflady Fama GX otwierają się całkowicie, co umożliwia optymalne  
wykorzystanie całej powierzchni szuflady. Jest to możliwe dzięki  
mechanizmowi wahadłowemu. Ten genialny mechanizm stabilizuje 
otwartą szufladę w konstrukcji stalowej i składa się automatycznie  
podczas zamykania szuflady. 

FULL ACCESS oznacza 10% więcej miejsca do użytkowania i maga- 
zynowania na takiej samej powierzchni w porównaniu z szufladami 
tradycyjnymi. 



Duże szuflady Fama GX to optymalne rozwiązanie, jeżeli potrzebne jest usystematyzowane i niezajmujące dużo miejsca 
magazynowanie lekarstw. Wielofunkcyjny system podziału i opisu zapewnia idealny porządek i daje się odpowiednio 
dopasować, np. kiedy nastąpi zmiana asortymentu 

Fama GX – idealna organizacja przy 
całkowitym wykorzystaniu powierzchni.

Higieniczne i praktyczne: ażurowe dno powle-
kane farbą proszkową pozwala na optymalny 
wgląd od dołu do wnętrz wyżej położonych 
szuflad. Dno przepuszczające kurz zmniejsza 
do minimum nakład pracy przy utrzymaniu 
czystości.  

Ciche: pyłoszczelne, fabrycznie nasma-
rowane i osłonione tworzywem sztucz-
nym stalowe łożyska kulkowe dbają 
o idealne właściwości toczne.

Elastyczne: przegrody poprzeczne o wyso-
kościach 70, 105 i 140 mm można umieścić 
w wytłoczonych w tym celu żebrach dopa-
sowując je do różnych wielkości opakowań.

Trwałe: zastosowanie ocynkowanego materiału 
elektrolitycznego chroni szufladę przed korozją 
i dba o jej ekstremalnie długą żywotność.

Łatwe w pielęgnacji: wykończenie powierz- 
chni fosforanem i farbą proszkową zapobiega 
osadzaniu się kurzu i ułatwia pielęgnację.

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

Wyjątkowe: genialny mechanizm 
wahadłowy Fama GX umożliwia 
całkowite wysunięcie szuflady do 
końca zachowując przy tym pełną 
stabilność. Dzięki temu dysponując 
tą samą powierzchnią zwiększa się  
o 100 mm głębokość użytkowa w po-
równaniu z tradycyjnymi szufladami.

Mapniki umożliwiają umieszczanie i wyjmowanie kart 
z informacją o produkcie w formacie pionowym.

Zawieszki na etykietki umożliwiają oznaczenia w formacie 
poziomym (np. na kod kreskowy).

Przegrody poprzeczne ze zintegrowanymi mapnikami  
umożliwiają bezpośrednie wyposażenie każdej wydzielonej 
części szuflady w mapnik. 

Jednoznaczny opis: w celu systematycznego magazynowania 
lekarstw oferowane są różne kieszonki z tworzywa sztuczne-
go, umożliwiające jednoznaczne oznaczenie artykułów:



Podwójna wysokość: szu-
flady o podwójnej wysokości 
nadają się idealnie do maga-
zynowania dużych opakowań, 
pojemników, naczyń i butelek, 
umieszcza się je z uwagi na 
ergonomiczność najlepiej na 
dole lub na górze regałów 
szufladowych.

Bezpieczne: w celu zabezpie- 
czenia przed niepożądanym 
dostępem można zastosować 
zamek szuflad Fama GX.

Funkcjonalne & stylowe: 
fronty Fama Vision zapewniają 
jednolitą linię frontów i są 
dostępne w 28 kolorach 
(szczegółowe informacje na 
stronie 7).

Przejrzyste: przemyślany  
system oznakowania 
umożliwia systematyczne 
magazynowanie i tym 
samym łatwą lokalizację 
produktów.

Ergonomiczne: wysuwany stopień FAMA umożliwia łatwe, bezpieczne 
i swobodne korzystanie z górnych szuflad. 

Całkowite wysunięcie 
stopnia nogą.

Stopień blokuje się podczas 
wejścia…

… i zapewnia bezpieczną 
obsługę szuflad chroniąc 
również przed poślizgiem.   

Po zejściu ze stopnia zamyka się on samoczynnie.



Asortyment:

Fama GX pojedyncza wysokość

Szuflady Fama GX dostępne są w 2 głębokościach i 2 wysokościach (w 4 odstępach).

Fama GX podwójna wysokość

Szerokości i głębokości: Wysokości:

Sortowanie tych samych opakowań: 
otwarte opakowania tego samego ro-
dzaju leku można magazynować w tym 
samym przedziale szuflady, oddzielonej 
dodatkowo przegródką wewnętrzną.

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

Podwójna wysokość: do przechowy-
wania dużych opakowań, pojemników 
i butelek nadaje się szuflada o podwójnej 
wysokości z relingami bocznymi.

Stalowy podział poprzeczny: aby utworzyć 
dużą powierzchnię można zastosować w 
dowolnym miejscu stalowe podziały po-
przeczne.

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

Szuflady bez podziału: do przechowywania 
bardzo dużych artykułów przystosowana 
jest szuflada Fama GX z ażurowym dnem, 
również bez podziału podłużnego szuflady. 

Przykłady konfiguracji wnętrza szuflady:

Fama GX  oferuje odpowiedni 
zestaw szuflad na każdą potrzebę.

Szuflady Fama GX w różnych wersjach można dopasować do indywidualnych zapotrzebowań klientów. Wnętrze szuflady 
można bardzo łatwo skonfigurować z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb za pomocą przemyślanego systemu 
podziału. W asortymencie są szuflady o różnych głębokościach i wysokościach. 

100/125/
150/175 mm

200/225/
250/275 mm

12
00

 m
m

410 mm

10
00

 m
m



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 biały (R9002) 
z połyskiem

Willach srebrno-szary metaliczny (R9007) 
jedwabisty połysk

żółty melonowy (R1028) 
z połyskiem

różowy ciemny (R3017) 
z połyskiem

niebieski kobaltowy (R5013) 
matowy

brązowy orzechowy (R8011) 
matowy

srebrny aluminiowy metalik (R9006) 
jedwabisty połysk

żółty pastelowy (R1034) 
jedwabisty połysk

czerwień kubańska (R3020) 
matowy

niebieski pastelowy (R5024) 
jedwabisty połysk

popielaty pirytowy (R7040) 
jedwabisty połysk

antracyt metalik (W0001) 
z połyskiem

pomarańczowy średni (R2003) 
jedwabisty połysk

różowo-brązowy (R3022) 
z połyskiem

szary antracytowy (R7016) 
matowy

stalowy średni (R7031) 
matowy

zielony żółty (R6018) 
jedwabisty połysk

kość słoniowa (R1014) 
jedwabisty połysk

seledynowy średni (R6019) 
jedwabisty połysk

czerwony kaminowy (R3002) 
jedwabisty połysk

bordowy (R4004) 
z połyskiem

biały perłowy (R9001) 
z połyskiem

biały sygnałowy (R9003)
jedwabisty połysk

żółty jasny (R1018)  
matowy

rubinowy (R3003) 
matowy

niebieski sygnałowy (R5005) 
matowy

zielony sygnałowy (R6032) 
matowy

biały alpejski (R9010) 
jedwabisty połysk

Kolory niestandardowe

Wybór należy do Ciebie: stalowe panele frontowe Fama Vision dostępne są w 28 kolorach*.
Łatwy i oszczędny montaż zaciskowy gwarantuje absolutne wyrównanie linii frontów szuflad.

Alternatywnie można zamontować fronty drewniane lub wykonane z innego materiału. 

Indywidualny wygląd: różnorodność form i barw.

* Fama Vision dostępna jest tylko dla odstępów w pionie 125 mm (przy podwójnej wysokości szuflad: 250 mm).

Fama Vision



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 działy rozwoju i 
produkcji firmy Willach znajdują się w Niemczech.

Systemy regałów FAMA składają się z poje-
dynczych elementów i wykazują się ogromną 
różnorodnością zastosowania i najwyższą 
jakością. W zależności od zapotrzebowania 
artykuły przechowuje się na wysuwanych pół-
kach, w szufladach albo na półkach regałów. 
Podobnie można integrować blaty robocze.

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

Szuflady FAMA to optymalny i szybki dostęp do 
leków, dobra widoczność zawartości, maksy-
malne wykorzystanie miejsca przeznaczonego 
do przechowywania leków oraz doskonała 
ergonomicznie obsługa. Żaden inny system nie 
oferuje szuflad, w których możnaby pomie-
ścić więcej opakowań leków na takiej samej 
powierzchni.

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


