Ρολά ασφαλείας
Πες μου το κατάστημα σου, να σου πω
ποια ρολά ασφαλείας να βάλεις!
Τα ρολά ασφαλείας είναι απαραίτητα για όλα τα καταστήματα και
τις επιχειρήσεις κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι ιδιοκτήτες
τους. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι πάντα σωστό να
αγοράσεις την πιο ακριβή λύση ή ακόμη και αυτή που θα εγγυάται
τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο
μπερδευτικό, αλλά πολλές φορές τα cancelletto ρολά
καταστημάτων εκτός από τους κλέφτες και τους διαρρήκτες,
μπορεί να κρατάνε μακριά και τους πελάτες!
Όπως σίγουρα θα έχετε προσέξει, τα ρολά ασφαλείας δεν βγαίνουν
σε έναν τύπο ή σχέδιο. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι και ο κάθε
ένας προσφέρει τον δικό του συνδυασμό ορατότητας και
ασφάλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια που προσφέρει ένα
ρολό ασφαλείας, τόσο μικρότερη θα είναι η ορατότητα της
βιτρίνας και των διόδων που καλύπτει. Αυτό ας πούμε κάνει τα
ρολά κλειστού τύπου απαγορευτικά για καταστήματα που
βασίζονται πολύ στην βιτρίνα τους, όπως αυτά που πουλάνε ρούχα
ας πούμε.
Ας δούμε λοιπόν ποια ρολά ταιριάζουν στη δική σου επιχείρηση.

Είσαι τράπεζα ή γενικά δεν σε πολύ
νοιάζει η βιτρίνα σου ή απλά δεν έχεις;
Οι Τράπεζες αλλά και όσα καταστήματα δεν έχουν ανάγκη από
βιτρίνα για να προσελκύσουν πελάτες, όπως τα σούπερ μάρκετ ή
τα ψιλικατζίδικα ή τα καφέ ή τα γραφεία, χρησιμοποιούν κατά
αποκλειστικότητα τα λεγόμενα ρολά κλειστού τύπου τα οποία στην
ουσία δημιουργούν ένα «συμπαγές τείχος» που προστατεύει από

διαρρήξεις αλλά και βανδαλισμούς. Τα ηλεκτρονικά ρολά
ασφαλείας αυτά προσφέρουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια και θα τα
δείτε σε πολλά μαγαζιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ειδικά σε όσα
είναι σε περιοχές με πολλά επεισόδια. Αν λοιπόν δεν σας
νοιάζει η βιτρίνα του καταστήματος σας, τότε τα κλειστά ρολά
θα σας προσφέρουν τη καλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Έχεις κοσμηματοπωλείο ή γενικά επιχείρηση
με ακριβά εμπορεύματα που όμως χρειάζεται
βιτρίνα;
Τι γίνεται όμως με τα καταστήματα που ναι μεν θέλουν μεγάλη
προστασία, αλλά δεν θέλουν να μη φαίνεται η βιτρίνα τους; Γι’
αυτά η λύση είναι τα διάτρητα ρολά που στην ουσία είναι ρολά
κλειστού τύπου με τρυπίτσες που επιτρέπουν στους περαστικούς
να δουν τη βιτρίνα του καταστήματος όταν αυτά είναι
κατεβασμένα. Εννοείται πως για να δει τη βιτρίνα ο πελάτης θα
πρέπει να πλησιάσει πολύ στο μαγαζί, αλλά είμαι σίγουρος ότι
θα σκεφτείτε πώς να το πετύχετε αυτό. Τα διάτρητα ρολά
αποτελούν ιδανική λύση για κοσμηματοπωλεία, φαρμακεία,
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και γενικά για καταστήματα με
ακριβά εμπορεύματα που χρειάζονται λίγη παραπάνω προστασία.

Σε ενδιαφέρει τόσο η ασφάλεια όσο και η
ορατότητα της βιτρίνας σου;
Πολλά καταστήματα βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα της βιτρίνας τους για να
προσελκύσουν υποψήφιους και νέους πελάτες κι εννοείται πως και
αυτά θέλουν να είναι ασφαλή από τους κλέφτες. Γι’ αυτά τα
καταστήματα λοιπόν, υπάρχουν τα ρολά ανοιχτού τύπου, αυτά που
μοιάζουν με πλέγμα, τα οποία και συναντάμε σχεδόν σε όλα τα
καταστήματα ρούχων και παπουτσιών και όχι μόνο. Το μέγεθος των
«ματιών» του πλέγματος που αποτελούν το ρολό, μπορεί να
προσαρμοστεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγάλη προστασία με
σχετικά μεγάλη ορατότητα. Επίσης, είναι σίγουρα η πιο

οικονομική λύση από όλες όσες ανέφερα μέχρι στιγμής, πράγμα
που την κάνει ιδανική για μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα,
ανεξαρτήτως τύπου, ειδικά αν είναι σε σχετικά ασφαλείς
περιοχές με χαμηλή εγκληματικότητα.

