OFERTA PACHET
Sertar profesional pentru farmacii
complet dotat și gata de utilizat
Livrare și instalare în
orice farmacie din România
Accesorii suplimentare
* Pentru a primi lista de preturi înregistrați-vă la adresa:
www.stilman.bg sau trimiteți un e-mail la:
farmacie@stilman.bg
Sertar pentru farmacii

TAXIS

Dimensiuni

L – 136 сm, В – 103 сm, Н – 206 сm

Construcție

Structură din metal cu autosusţinere
și corp din PAL alb

6 sertare pentru produse mai înalte;

Sertare

36 de bucăți de sertare cu fund cu grilă
(30 bc. h=14 cm și 6 bc. h=28 cm)

Siprafața utilă – 12 m.p.;

Fronturi și mânere

Originale ICAS

Separatoare

450 bc.

Scară

Cu role (roșie)

Livrare și instalare

În orice farmacie din România

farmacie@stilman.ro Telefon: +4 0722.229.903 Persoana de contact: Dl.Nelu Tudor

O deschidere și închidere mai silențioase și line;
Sertare cu autoînchidere!

Craiova,România www.stilman.ro

.ro
BENEFICII pentru Dumneavoastră!
 Economisiți spațiu: ТАXIS Promo ocupă 1,4 m.p. se suprafață comercială
sau de depozit echivalentul a 7-10 sectoare cu rafturi clasice. Dacă luăm în
considerare și spațiul liber necesar pentru servirea în fața sertarelor și în fața
Taxis, vom aprecia și mai mult suprafața utilă economisită.
 Puteți aranja până la 8 400 de bucăți de ambalaje, care de altfel sunt
amplasate pe rafturi. Aceeași cantitate - pe o suprafață semni cativ mai mică.
 Economisiți timp: Acces mai rapid la produse datorită aranjării lor compacte
și optimizării spațiului pe verticala.
 Măriți viteza servirii clienților. Îmbunătățiți administrarea uxurilor de mărfuri:
Rafturile asigură o contabilitate de 100% și un control complet asupra stocurilor
și vânzărilor. Astfel comenzile Dvs. devin rapide și exacte, nepermițându-se
stocarea în exces sau epuizarea stocurilor disponibile.
 Îmbunătățiți organizarea depozitării: Aranjare compactă și identi care
ușoară a medicamentelor sortate prin separatoare.
 Asiguraț un mediu curat pentru păstrarea medicamentelor aranjate pe
rafturile cu fund cu grilă ceea ce nu permite depunerea prafului.

AVANTAJELE ale ICAS, Taxis

“Fii
tu însuți
schimbarea
pe care vrei
să o vezi în lume.”
Mahatma Gandhi

REALITATEA:
50 de ani de inovații, cercetări și dezvoltare;
Specializare în mobilierul pentru farmacii;
Concentrare asupra profesionalismului;
Echipă de ingineri profesioniști și constructori;
Certi cate de calitate de la companii de top;
Recunoștință clienților din întreaga lume;
Optimizare a proceselor pentru opținerea celui
mai bun raport preț/calitate;
Creșterea constantă a vânzărilor este o dovadă a
avantajelor ele TAXIS, ICAS!

REZULTATUL:
Măsurat în anii trecucuți, garantat și dovedit de către
clienți și companii, dipă calitate.
Fiabilitate și durabilitate mai mare – o viață mai
lungă!
Cel mai bun raport de preț/calitate!
O farmacie mai modernă cu o viziune Europeană
care emană o imagine profesională și inspirând
încredere și respect.
Garanție – 5 ani

Garantat de către liderul industriei ICAS, Italia
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SERTAR PROFESIONAL
pentru farmacii

Reprezentant
oficial al

Sistem modular universal

50 de ani de inovații, calitate, fiabilitate și recunoaștere
ICAS este una dintre primele companii
specializate în producția de sertare
pentru farmacii, care a primit o
recunoaștere și evaluare înaltă pentru
produsele sale și a dobândit certificat
de calitate ISO9001, emis de Swiss
Quality Systems and Management
association (SQS) .
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