Το κορυφαίο σύστημα συρταριών
για φαρμακεία στην Ευρώπη

Καινοτόμος κατασκευαστής ηγετικής θέσης
σε συστήματα αποθήκευσης
Εδώ και πάνω από 40 χρόνια η Willach είναι ο γνώμονας στην τεχνική φαρμακείων: Η
πετυχημένη αυτή οικογενειακή επιχείρηση διανέμει σήμερα παγκοσμίως την σειρά προϊόντων
FAMA με την εμπορική επωνυμία Willach. Τα προϊόντα FAMA αποτελούν κλασικό σύστημα
αποθήκευσης για φαρμακεία και πείθουν με την ύψιστη ποιότητα και την ακρίβεια λειτουργίας
τους. Αποδεδειγμένα τα συρτάρια FAMA έχουν, χάρη στην μελετημένη τεχνική τους,
μακροχρόνια ανθεκτικότητα τόση, ώστε να μπορούν να κληροδοτηθούν στην επόμενη γενιά
φαρμακοποιών!

Προτού εκσυγχρονίσετε το
φαρμακείο σας ενημερωθείτε για
το σύστημα FAMA
Με το σύστημα FAMA αποκτάτε αισθητά
αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης στον υπάρχοντα χώρο
για:
μια ευρύχωρη και φιλική προς τους πελάτες
διαμόρφωση του χώρου πώλησης
μια διεύρυνση των προσφορών και υπηρεσιών σας
έναν διαχωρισμένο τομέα για συμβουλευτικές
συζητήσεις με πελάτες
μεγαλύτερη τάξη και εποπτεία
βελτίωση της αλληλουχίας των εργασιών σας

Με το σύστημα FAMA της Willach εξοικονομείτε χρόνο,
αυξάνετε τον χώρο και συνεπώς βελτιώνετε την αποδοτικότητα
του φαρμακείου σας.
GX συρταριέρες σε στήλες

Ποιότητα γερμανικής
κατασκευής
Η εξέλιξη και κατασκευή των προϊόντων της Willach γίνεται αποκλειστικά στη Γερμανία για να
ανταποκρίνονται στις ύψιστες απαιτήσεις ποιότητας
και για να εκπληρώνουν τέλεια τις επιθυμίες των
πελατών της.

MX συρταριέρες σε στήλες υποτραπέζιες

Κάτι περισσότερο από συρτάρια –
έξυπνες ιδέες
Μόνο από την Willach: Έξυπνες ιδέες και πατενταρισμένη τεχνική. Κανένα άλλο σύστημα δεν σας προσφέρει συρτάρια
που να μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερες συσκευασίες στους χώρους σας.
Αν επιθυμείτε συμπτυγμένη αποθήκευση και τέλεια διαχείριση του υλικού σας, τα GX και MX συρτάρια της Willach είναι
πάντα η πρώτη σας επιλογή.
Τα GX και MX συρτάρια προσφέρουν χάρη στην έξυπνη κατασκευή τους και στη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου σε
πλάτος, ύψος και βάθος τη μέγιστα δυνατή αποθήκευση.
MX συρτάρι πάγκου

GX συρτάρι μεγάλης
χωρητικότητας

410 mm

Έξυπνα απλό!
Ανοίγοντας ένα MX συρτάρι ενεργοποιείται ένας
πτυσσόμενος μηχανισμός που επιτρέπει στο
συρτάρι να προβάλλει εμφανώς περισσότερο προς
τα έξω, αυξάνοντας έτσι αισθητά τη χωρητικότητα
αποθήκευσης.

MX 3

MX 4

410 mm

592,5 mm

775 mm

550 mm

MX 2

450 mm

900 mm

1000 mm

ΜΧ

συμβατικό συρτάρι

GX συρτάρι μεγάλης χωρητικότητας

συμβατικό συρτάρι
1100 mm

1200 mm

Απλά έξυπνο!
Χάρη στoν καινοτόμο μηχανισμό αξονικής
περιστροφής των δοκιμασμένων συρταριών
GX μπορείτε να αποθηκεύετε περισσότερες
συσκευασίες φαρμάκων παρά σε κάθε συμβατικό
συρτάρι.

συρτάρι

Για την πώληση στον πάγκο και
στα εκθετήριά του, στις ραφιέρες
αυτοεξυπηρέτησης, στον χώρο
συσκευασίας φαρμάκων, στο
εργαστήριο, στον σταθμό εργασίας

Για την αποθήκευση συσκευασιών
σε συρταριέρες σε στήλες

410 mm

592,5 mm

775 mm

Αποτελεσματική οργάνωση –
μελετημένη μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια
Σύστημα FAMA GX και MX: Άριστο για την γρήγορη επιλογή συσκευασιών,
για καλή επισκόπηση, για μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου αποθήκευσης
φαρμάκων και για εργονομικά άψογη χρήση. Με ενιαία εγκάρσια διαχωριστικά
και διαχωριστικά-δείκτες καθώς και καρτελοθήκες που αντιπροσωπεύουν
όλους τους χώρους/τομείς εργασίας του φαρμακείου.

Πρακτικό και με άψογη υγιεινή:
Ο καφασωτός πάτος επιτρέπει
την πλήρη ορατότητα από κάτω
ολόκληρου του συρταριού και
μειώνει σημαντικά το κόστος
καθαρισμού.

100 mm μεγαλύτερο
εκμεταλλεύσιμο βάθος του
συρταριού: Μόνο το σύστημα
FAMA με τον έξυπνο GX
μηχανισμό αξονικής
περιστροφής προσφέρει
επιπλέον χώρο αποθήκευσης
χωρίς απώλειες σε εκμεταλλεύσιμο ύψος και πλάτος.

GΧ συρτάρι

Τέλεια ευστάθεια και αντοχή φορτίου του
συρταριού: Κατασκευή ελαφρού τύπου αλλά
με ανάγλυφη διαμόρφωση των ενισχυτικών
ραβδώσεων καθώς και με μονοκόμματες παρειές
διπλού τοιχώματος.
Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία:
Όλες οι κοιλότητες είναι ηλεκτρολυτικά
γαλβανισμένες.
Άριστη προστασία των επιφανειών: Καλυμμένες
ακμές, αντοχή σε φθορά από τριβή, αντισκονική
προστασία και εύκολο καθάρισμα χάρη στην
φωσφατική επεξεργασία και στην εποξειδική
βαφή πούδρας

Ύψιστη ακρίβεια οδηγών: Ειδικά
διαμορφωμένοι οδηγοί κίνησης και
στις δύο πλευρές των επιφανειών
κύλισης κάνουν πανεύκολο
το άνοιγμα και την αυτόματη
επαναφορά του συρταριού.

Βέλτιστη προσαρμογή στα
διάφορα μεγέθη συσκευασίας:
Εγκάρσια διαχωριστικά ύψους 70,
105 και 140 mm.

Ασφαλές κράτημα:
Ανάγλυφα διαμορφωμένες
ενισχυτικές ραβδώσεις
για εγκάρσια
διαχωριστικά και
διαχωριστικά-δείκτες.

Γρήγορος εντοπισμός:
Οι καρτελοθήκες
διευκολύνουν τον ακριβή
εντοπισμό της σωστής
συσκευασίας.

Ευκολότερη πρόσβαση στις
συσκευασίες: Οι καρτελοθήκες
έχουν το ίδιο ύψος με τις
παρειές. Έτσι δεν σπάνε
και δεν σκαλώνουν.

ΜΧ συρτάρι

Ταχεία επισκόπηση:
Διαχωριστικά-δείκτες
με ενσωματωμένη
καρτελοθήκη.

Αθόρυβη και ομοιόμορφη
κίνηση: Πλαστικοποιημένοι
τροχίσκοι ατσαλένιων
ρουλεμάν κινούνται πάνω σε
υλικό όχι απλά γαλβανισμένο
αλλά καλυμμένο με εποξειδική
βαφή πούδρας.

Ανταλλάξιμα ατσαλένια
ρουλεμάν: Αμφίπλευρα
στεγανοποιημένα κατά της
σκόνης και με λίπανση
διαρκείας.

Το πλήρες άνοιγμα του συρταριού
επιτρέπει μέγιστο εκμεταλλεύσιμο
βάθος: Η Willach προσφέρει με τον
έξυπνο ΜΧ πτυσσόμενο μηχανισμό
συρταριών μέγιστη χωρητικότητα
αποθήκευσης χωρίς απώλειες στο
εκμεταλλεύσιμο ύψος και πλάτος.

Ιδιαίτερη εμφάνιση σε μορφή και χρώμα
Κάντε την επιλογή σας: Οι μετόπες Vision της FAMA διατίθενται σε δύο παραλλαγές σχεδίου και σε 28 χρώματα.
Εύκολη και οικονομική συναρμολόγηση με κλιπ στερέωσης. Εγγυημένα ομοιόμορφη εικόνα των αρμών.

Frontblenden nach Wahl

Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in verschiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und
passgenau.

Fama Vision
1 Vision
FAMA

1

FAMA
Fama Vision
2 Vision

2

StandardStandard:

Standard:
Stahl-Frontblenden der FAMA
Vision 1 und FAMA Vision 2
Willach λευκό (R9002) Έντονο λευκό
sind in Weiß und weiteren
(R9003)
ausgewählten Farben erhältlich.

Standard Plus
Willach γκρι-ασημί
μεταλίκ (R9007)

Ειδικά χρώματα
Individuell:

Individuell:
Gestaltungen in Holz und anderen
Materialien sowie individuelle
Ιβουάρ (R1014)
Κίτρινο του ψευ-δάργυρουΚίτρινο του πεπονιού
Farben werden in Absprache mit
(R1018)
(R1028)
Ihrem Einrichter speziell angefertigt.

Κίτρινο παστέλ
(R1034)

Πορτοκαλί παστέλ
(R2003)

Κόκκινο του
καρμινίου (R3002)

Κόκκινο του ρουμπινιού Ροζέ (R3017)
(R3003)

Έντονο κόκκινο
(R3020)

Σωμόν (R3022)

Μπορντό μοβ
(R4004)

Έντονο μπλε (R5005)

Μπλε του κοβαλτίου
(R5013)

Μπλε παστέλ
(R5024)

Κιτρινοπράσινο
(R6018)

Λευκοπράσινο
(R6019)

Έντονο πράσινο
(R6032)

Καστανό (R8011)

Γκριζωπό (R7040)

Γκριζογάλανο
(R7031)

Κρεμ λευκό (R9001)

Πάλλευκο
(R9010)

Λευκό αλουμινίου
(R9006)

Ανθρακί (W0001)

Σκούρο ανθρακί
(R7016)

Έξυπνη κατασκευή υψίστων απαιτήσεων
Ειδικά διαμορφωμένοι οδηγοί κίνησης στις επιφάνειες κύλισης περικλείουν τόσο στενά τη δεξιά και
την αριστερή ροδέλα στήριξης, ώστε επιτυγχάνεται η παροιμιώδης ακρίβεια οδηγών της FAMA.
Έτσι το συρτάρι κυλά πανεύκολα στους οδηγούς κατά το άνοιγμα και την αυτόματη επαναφορά του.
Δευτερεύον αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι η καθέτως και οριζοντίως ακριβής εικόνα των αρμών των συρταριών.
Στις κατασκευές μας δεν χρησιμοποιούνται οι συνήθως απαιτούμενοι διαχωριστές εξασφάλισης αποστάσεων ή
αντίστοιχα πλαίσια-οδηγοί που μειώνουν το εκμεταλλεύσιμο ύψος.
Έτσι αποκλείεται το συρτάρι να σκαλώσει. Το συρτάρι μπορεί να τραβηχτεί έξω ολοσχερώς χωρίς να υπάρχει η ανάγκη
στήριξής του στο από κάτω. Ο καφασωτός πάτος επιτρέπει την πλήρη ορατότητα από κάτω ολόκληρου του συρταριού.

Επώνυμοι σχεδιαστές-διακοσμητές φαρμακείων
συνεργάζονται με την Willach.
Η Willach κατέχει στην Ευρώπη ηγετική θέση προμηθευτή όταν πρόκειται για την επαγγελματική φύλαξη
και διάθεση φαρμάκων. Με τα συστήματα Consis και FAMA η Willach προσφέρει λύσεις τόσο για τη
συμβατική όσο και για την πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκευση φαρμακευτικών συσκευασιών.
Για φαρμακεία κάθε τύπου. Για φαρμακεία κάθε μεγέθους.

συστήματα διανομής

Οι Fama στρογγυλές γόνδολες αποτελούν
το ιδανικό συμπλήρωμα για το καθιερωμένο
στην αγορά Fama συρτάρι φαρμακείων.
Η Fama στρογγυλή γόνδολα εξυπηρετεί με
τη μεγάλη πυκνότητα αποθήκευσης που τη
διακρίνει την άμεση προσέγγισή φαρμάκων
μεγάλης ζήτησης χωρίς μεγάλες διαδρομές.

συστήματα ραφιών
Τα Fama συρτάρια εργασίας και τα Fama
ράφια ταχείας κίνησης σχεδιάστηκαν
ως δομοστοιχεία για τη μεγαλύτερη
δυνατή ευελιξία διαρρύθμισης. Μπορούν
να προσαρμοστούν με ακρίβεια στις
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας.
Κατάλληλα επίσης και για φαρμακαποθήκες
νοσοκομείων.

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

Περιγραφές προϊόντων, σχέδια και απεικονίσεις δεν αποτελούν ούτε βεβαιώσεις ποιότητας είδους ούτε εγγυητικές δηλώσεις.

Τα Consis συστήματα διανομής προσφέρουν
μια άκρως αποτελεσματική λύση
αυτοματοποίησης ακριβώς στα μέτρα του
φαρμακείου σας. Θέλετε να εξοικονομήσετε
χρόνο ή χώρο - τα Consis έχουν για κάθε
ανάγκη και απαίτηση τη σωστή λύση.

