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En yüksek talepler için Avrupa‘nın lider 
eczane çekmecesi.  



Fama GX –  
sistemli ilaç çekmecesi.

50 yılı aşkın bir süreden beri Willach eczane sistemlerinde 
ölçütleri belirliyor. Willach‘ın FAMA çekmeceleri eczaneler 
için piyasanın lider saklama sistemidir ve yüksek kalitesi  
ve ayrıntılara verdiği önemle ikna etmektedir. FAMA 
çekmece sistemleri en ince detayına kadar tasarlanmış 
tekniğiyle bir eczacı neslinden daha uzun ömürlüdür! 

Fama GX çekmeceleri ergonomik ve işlevsel kıstaslar göz 
önünde bulundurularak özel olarak ilaçların saklanması için 
geliştirilmiş olup kullanım ve sistematik depolama konusun-
da en yüksek konforu sunmaktadır. Başka hiçbir sistem size 
aynı alanda daha fazla kutu depolayabileceğiniz bir çekmece 
sunmamaktadır.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Fama GX çekmeceleri tamamen çekilmiş konumda ürünler rahatça alına-
bilecek veya doldurulabilecek şekilde açık kalmaktadır. Bölüm separatörü 
ve enine bölme sistemli ve barkod kılıflı en ince detayına kadar düşünülmüş 
bir etiketleme ve organizasyon sistemi mükemmel bir düzen 
ve ürünlerin hızlı bulunmasına olanak sağlamaktadır.

COMFORT STORE çalışırken iki elinizin de serbest kalması için çekmeceye 
ergonomik bir erişimi mümkün kılmaktadır.

AUTO CLOSE
Fama GX çekmeceleri, çekmecenin tamamen açık konumda olmaması 
halinde bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bu, çok kesin konstrük-
siyon ve hafif eğimli kılavuz raylar sayesinde mümkün olmaktadır. Bu, 
kullanımdan hemen sonra çekmeceden ayrılabilineceği için daha az efor 
ve özellikle daha az zaman harcama anlamına gelmektedir.

AUTO CLOSE, siz tekrar müşteriye yönelirken çekmecenin güvenli  
şekilde ve tamamen kapanmasını sağlar. 

EASY STEP 
Fama GX çekmece kuleleri optimum kullanım konforu sunmaktadır. Zira 
isteğe bağlı taşıyıcı platform yardımıyla üst çekmecelere de rahatça 
erişilebilmektedir. Bu platform, kolayca ayakla açıldıktan sonra üzerine 
basınca güvenli bir şekilde sabitlenir. Taşıyıcı platform, üzerinden indik-
ten sonra tekrar otomatik geri gider. 

EASY STEP, yukarı çıkmak için ek yardıma gerek olmaksızın üst 
çekmecelere rahat bir şekilde erişim sağlar.   

FULL ACCESS
Fama GX çekmeceleri, tüm alanın optimum kullanılabilmesini sağlayacak 
şekilde tamamen çekilebilmektedir. Bu, çekmeceyi açık durumda içten 
sağlamlaştıran ve kapatınca otomatik kapanan akıllı bir sallanan kol 
mekanizması sayesinde mümkün olmaktadır.

FULL ACCESS klasik çekmecelere kıyasla aynı depolama alanında 
%10‘a varan oranda daha fazla kullanım ve depolama yüzeyi sunmaktadır.  



Fama GX büyük alan çekmeceleri ilaçların sistematik ve yer tasarruf sağlayan bir şekilde depolanması söz konusu 
olduğunda optimumdur. Esnek bölme ve etiketleme sistemi mükemmel bir düzen sağlar ve örneğin yeni ilaç ilave edil-
mesi veya mevcut ilaçlara gerek kalmaması durumunda, her zaman modüler olarak uyarlanabilir.

Fama GX – alanın tamamından yararlanmaya 
olanak sunan mükemmel organizasyon.

Hijyenik ve kullanışlı: Toz boya kaplama ızgara  
zemin üst bölümlerde bulunan çekmecelerin  
alttan optimum bir şekilde görülmesine olanak  
sağlamaktadır. Toz geçirgenliği nedeniyle 
temizlik zahmeti asgariye indirilmektedir.

Sessiz: Toz geçirmeyen, sürekli yağlanmış  
ve plastik kaplama çelik rulmanlar mükem-
mel bir hareket özelliği sağlamaktadır.

Uyarlanabilir: 70, 105 ve 140 mm yüksek- 
liğindeki enine separatörler öngörülmüş 
aralıklara farklı kutu büyüklükleri için 
uygun bir şekilde takılabilir.

Uzun ömürlü: Elektrolitik galvanize 
malzeme çekmeceyi korozyondan korur  
ve olağanüstü uzun bir ömür sağlar.

Bakımı kolay:  Fosfatlama ve toz boya 
kaplama sayesinde tozu iten ve bakımı çok 
kolay bir yüzey oluşmaktadır.

Etkin: Optimum alan kullanımı 
için bölümler küçük bölüm ayı-
rıcıları yardımıyla daha küçük 
alt bölümlere ayrılabilir.

Benzersiz: Akıllı Fama GX sal- 
lanan kol mekanizması çekme-
cenin aynı sağlamlıkta tama-
men dışarı çekilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu, klasik çek-
mecelere kıyasla aynı alanda 
100 mm daha büyük kullanım 
derinliği sağlamaktadır.

Kart kılıfları ürün kartlarını dikine takmaya ve çıkartmaya 
olanak sağlamaktadır.

Etiket tutucular enine işaretlemeye olanak sağlamaktadır 
(örneğin barkodlar için).

Entegre kart kılıflı ızgara bölmeler her bölümün otomatik 
olarak bir kart kılıfı ile donatılmasına olanak sunmaktadır.

Eşsiz: İlaçların sistematik bir şekilde depolanması için ürünlerin 
karışıklığa meydan verilmeyecek şekilde işaretlenmesine olanak 
sağlayan çeşitli plastik tutucular sunulmaktadır:



İki kat yükseklik: Büyük kutu-
ların, kapların ve şişelerin 
depolanması için ergonomik 
sebeplerden dolayı çekmece 
kolonuna en iyi üstten ve 
alttan takılan iki kat yüksek 
çekmeceler için uygundur.

Güvenli: Fama GX çekmeceleri, 
istenmeyen erişimlerden ko- 
runmak amacıyla kilitlenebi-
lir şekilde de temin edilebilir.

Kullanışlı & şık:
Fama Vision ön yüzeyle-
ri 28 farklı renk çeşidiyle 
tekdüze bir derz görünümü 
sunmaktadır (detaylı bilgi için 
7. sayfaya bakınız).

Belirgin: İyi düşünülmüş 
bir etiketleme sistemi 
sistematik bir depolama 
ve böylece ürünlerin kolay 
bulunmasını sağlamaktadır.

Ergonomik: FAMA taşıyıcı platformu üst çekmecelerin her iki elle kolay 
ve emin bir şekilde kullanımını sağlar.

4. Taşıyıcı platform, tek bir 
dokunuşla kolayca tama-
men çekilir.

5. Taşıyıcı platform, üzerine 
çıkınca sabitlenir …

6. … ve çekmecelerin 
kullanılması için güvenli ve 
kaymaya karşı sağlam bir 
zemin sunar.  

Taşıyıcı platform, üzerinden indikten sonra tekrar kendiliğinden kapanır.



Ürün yelpazesi:

Fama GX tek kat yükseklik

Fama GX çekmeceleri 2 derinlik ve 2 yükseklikte (her biri 4 ızgaralı) temin edilebilir.

Fama GX iki kat yükseklik

Genişlik ve derinlikler: Yükseklikler:

Aynı çeşit ürünlere göre sınıflandırma: 
Aynı çeşitten açılmış kutular küçük 
bölüm ayırıcıları vasıtasıyla aynı bölme 
içerisinde ayrı ayrı depolanabilir.

Bordür klapeleri: İstiflenmiş kutular için 
(örneğin stok ürünleri), dökme malzeme 
(örneğin şırınga, kanül) veya toza karşı ek 
koruyucu olarak yan taraflar kaplanabilir.

İki kat yükseklik: Büyük kutu, kap ve 
şişeleri depolamak için yan taraflarda 
bordür çubuklu iki kat yüksek çekmece-
ler uygundur.

Çelik enine separatör: Büyük bölümler 
oluşturmak için çelik enine separatörler 
esnek bir şekilde kullanılabilir.

Farklı çeşit ürünlere göre sınıflandırma: 
Açılmış kutular veya çok az miktarlarda 
bulunan az satan ürünler yerden tasarruf 
edici şekilde bir bölümde yan yana depo-
lanabilir.

Uzunlamasına separatörsüz: Fama GX çok 
büyük ürünleri muhafaza etmek için uzun-
lamasına separatörsüz ortadan ayrılmış 
ızgara zeminli olarak da temin edilebilir. 

Konfigürasyon örnekleri:

Fama GX – her ihtiyaca uygun  
konfigürasyonu sunmaktadır.

Fama GX çekmeceleri farklı modellerde müşterinin ihtiyaçlarına özgü uyarlanabilir. İç kısım iyi düşünülmüş bir bölme 
sistemi yardımıyla en çeşitli ihtiyaçlar için esnek konfigüre edilebilir. Ürün yelpazesi farklı derinliklerde ve yüksekliklerde 
çekmeceleri kapsamaktadır.
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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.

Standart Standart Plus

Willach beyazı (R9002) 
parlak

Willach gümüş grisi metalik (R9007)
ipeğimsi parlak

Kavun sarısı (R1028) 
parlak

Pembe (R3017) 
parlak

Kobalt mavisi (R5013) 
mat

Fındık kahverengisi (R8011) 
mat

Alüminyum beyazı metalik (R9006) 
ipeğimsi parlak

Pastel sarısı (R1034)
ipeğimsi parlak

Sinyal kırmızısı (R3020) 
mat

Pastel mavisi (R5024) 
ipeğimsi parlak

Gri (R7040) 
ipeğimsi parlak

Antrasit rengi metalik (W0001) 
parlak

Pastel turuncu (R2003) 
ipeğimsi parlak

Somon rengi (R3022) 
parlak

Antrasit grisi (R7016) 
mat

Gri mavi (R7031) 
mat

Sarı yeşil (R6018) 
ipeğimsi parlak

Fildişi (R1014)
ipeğimsi parlak

Beyaz yeşil (R6019) 
ipeğimsi parlak

Kızıl (R3002) 
ipeğimsi parlak

Bordo (R4004) 
parlak

Krem beyazı (R9001) 
parlak

Sinyal beyazı (R9003) 
ipeğimsi parlak

Çinko sarısı (R1018) 
mat

Yakut kırmızısı (R3003) 
mat

Sinyal mavisi (R5005) 
mat

Sinyal yeşil (R6032) 
mat

Tam beyaz (R9010) 
ipeğimsi parlak

Özel renkler

Seçim sizin: Fama Vision çelik ön yüzeyleri 28 renkte* mevcuttur. 
Montaj, geçmeli sistem sayesinde basit ve tasarruflu. Uyumlu bir derz görüntüsü ise garanti edilmektedir.

Alternatif olarak ahşap veya başka malzemelerden oluşan ön yüzeyler kullanılabilir.

Şekil ve renkte özel görünüm.

* Fama Version sadece 125 mm lik yükseklik ızgarası için mevcuttur (iki kat yüksek çekmecelerde: 250 mm).

Fama Vision



Willach Pharmacy Solutions. 
Her eczane için uygun reçete.

Willach profesyonel ecza depolama çözümleri konusunda Avrupa çapında liderdir. FAMA ve CONSIS 
ürünleri ile Willach, ilaç kutularının geleneksel ve tam otomatik depolama sistem çözümleri 
sunmaktadır. Her eczane türüne, her eczane boyutuna uygun. En yüksek kalite standartlarını 
sağlayabilmek için Willach sadece Almanya´da geliştirip üretmektedir.

FAMA raf sistemleri mümkün olan en yüksek 
esnekliği sağlamak amacıyla modüler bir sis-
tem olarak geliştirildi. Mal, talebe göre masa 
altı çekmecelerde, çekmecelerde veya raf 
zeminlerinde depolanır. Çalışma tezgahları da 
entegre edilebilir.

CONSIS depolama ve dağıtım sistemleri 
eczanenizin gereksinimlerine uygun yüksek 
verimli otomatik bir tasarım sunmaktadır.
Zamandan ya da yerden tasarruf mu etmek 
istersiniz, fark etmez: CONSIS her talebe 
uygun bir çözüm üretir.

FAMA çekmeceleri malzemeye hızlı 
erişebilmeyi, kutuları rahatça görebilmeyi, 
alandan en iyi biçimde yararlanmayı ve 
ergonomik açıdan kusursuz bir kullanımı 
sağlar. Başka hiçbir sistem size aynı alanda 
bu kadar ilaç kutusu depolayabileceğiniz bir 
çekmece sunamaz.

raf sistemleri

depolama ve dağıtım sistemleri

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


