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� 100 % wysuni´cie = 100 % wykorzystanie przestrzeni.
100%  TOTAL extraction = total use of space.

� Wiele konfiguracji i rozmiarów.
Multiple configurations and sizes.

� Niezale˝ne i samodzielne moduły.
Independent & self-supporting structures.

� ZgodnoÊç z przepisami Dobrej Praktyki Przechowywania (GPS) oraz dystrybucji (GDP).
In compliance with the regulation on good storage practice (GSP) and dispensation (GDP). 

� 5 lat gwarancji i ponad 25 lat eksploatacji.
5 years warranty and more than 25 years lifespan.

� Na Êwiecie funkcjonuje ponad 90 000 jednostek Farma Box.
More than 90,000 Farma Box running all over the world.

Farma Box is designed to store and organise the greatest
number of products, as well as, to find them in the shortest
time possible your customer/patient service. 

Farma Box is the toughest, lightest and with the most durabi-
lity in the market, conceived to resists continuous opening/
closing cycles, offering you a lifespan of more than 25 years
and a more than 40 Kg weight - supporting .

Its telescopic opening system allows you to 100% use the
available space and a quick access to products. Its self-stan-
ding and independent structure allows multiple configurations
and drawer combinations adapted to your needs.

Farma Boz została zaprojektowana do przechowywania, po-
rzàdkowania i mo˝liwie najszybszego wyszukiwania wielu
ró˝nych produktów przez obsług´.

Farma Box jest najbardziej solidny, najl˝ejszy i najtrwalszy na
rynku. System jest odporny na ciàgłe otwieranie i zamykanie,
oferujàc ponad 25 lat eksploatacji i ponad 40 kg masy stabili-
zujàcej.

Teleskopowy mechanizm otwierania pozwala na 100 % wy-
korzystania dost´pnej przestrzeni i szybki dost´p do produk-
tów. Jako samodzielnie stojàca i niezale˝na jednostka, oferuje
wiele konfiguracji i kombinacji szuflad, dostosowanych do
twoich potrzeb.

Zalety 
Dlaczego warto wybraç Farma Box (EVEREST)

Advantages
The reason for choosing us

WYKORZYSTANIE
PRZESTRZENI
POD SCHODAMI

MAKING USE 
OF SPACE UNDER
THE STAIRS
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MECHANIZM 
TELESKOPOWY
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TELESCOPIC
SOLUTION

DOPASOWANIE
KOLUMN

SAVE 
A COLUMN
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Farma Box został zaprojektowany z myÊlà o powi´kszeniu twoich zysków, poprzez 
usprawnienie obsługi klientów/pacjentów oraz efektywnoÊci codziennego zarzàdania pracà.

Farma Box has been designed having in mind the increase of your profit by improving your 
customer/patient�s service and the effectiveness of your daily work management.

Nowy
wysuwany stopieƒ
Wydajny sposób na uzyskanie
dost´pu do wy˝ej poło˝onych
szuflad bez u˝ywania drabiny.
Wysuwany stopieƒ jest zinte-
growany z jednostkà.

Dost´pny dla wszystkich modeli.
New
extractable step
An efficient way of gaining access
to the higher drawers without
needing a ladder being now part
of the drawer bay. Now it is inte-
grated into the column.

Available for all models.
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Otwieranie
Mechanizm kontrolny
otwierania szuflady 
posiada elastyczne 
blokady, które w płynny
sposób kontrolujà zamy-
kanie szuflady.

Pełna dost´pnoÊç sprawia, ˝e mo˝liwe jest 100%
wykorzystanie przestrzeni, dzi´ki czemu mo˝esz
przechowywaç maksymalnà iloÊç produktów na
najmniejszej przestrzeni.

Charakterystyka
Lepsze wykorzystanie przestrzeni
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Opening
Opening control 
system of the drawer
with elastics stoppers
which smoothly 
controls the closing 
of the drawer.

Profile
Anodowane aluminium
(10 mikronów).
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Profiles
Anodised aluminium
(10 micron).

Prowadnice
Aluminiowe telesko-
powe prowadnice
(100% wysuni´cie).
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Guides
Telescopic guides 
in aluminium.
(100% extraction).

Oznakowanie
Umo˝liwia i przyspiesza 
wyszukiwanie oraz 
identyfikacje leków.
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Labelling
Enables and speeds up the
search and identification of
medicines. 

Ograniczenie dost´pu
Kontrola dost´pu za pomocà
zamka (opcjonalnie).
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Restricted access
Access control by means 
of a lock (optional).

Ło˝yska
8 szczelnych, wzmocnio-
nych i samosmarujàcych
ło˝ysk zapewnia równo-
mierne obcià˝enie.
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Bearings
8 airtight, reinforced and
self-lubricating bearings, for
a more uniform distribution 
of weight.

Its complete accessibility makes it possible to make
use of the 100% of the space, allowing you to store
the greatest possible number of items in the smal-
lest space.

Gwarancja
Warranty

100%
Tecny Farma



Features
Making better use of space

przegródki/dividers

przedziały/compartmens

uchwyty/handles

kolory/colours

pełne wysuni´cie

100%
complete extraction
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Fronty
Fronty wykonane z laminowanych 
paneli meblowych z kraw´dziami 
PCV, ergonomiczne uchwyty.
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Fronts
Fronts made out of laminated wooden
panels with edges in PVC (wide range
of handles).  

Przegródki
Elastyczne przegródki z poliw´glanu
znaczàco zwi´kszajà funkcjonalnoÊç
szuflady i zarzàdzania zawartoÊcià.
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Dividers
Flexible dividers out of polycarbonate
to highly better the use of the drawer
and the stock management.
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Przykład konfiguracji Farma Box   Farma Box setting examples

Szuflada podwójna / Double drawer (D) Szuflada pionowa / Extractable drawer (E)

Szuflada Mini / Mini drawer (M) Szuflada normalna / Normal drawer (N)
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W Y P O S A ˚ E N I E  A P T E K

43-300 Bielsko-Biała

ul. Leszczyƒska 32

Telefon +48/ 33 497-73-70 

Fax +48/ 33 445-84-17

e-mail: eprus@eprus.pl 

www.eprus.pl


