Pomyśl o zabezpieczeniu własnej firmy, placówki handlowej!
Skuteczne działania zabezpieczające przed włamaniami nie zawsze muszą byd drogie.
Dobrym sposobem przeciwko sprawcom tego typu przestępstw jest przestrzeganie
podstawowych zasad.

Swoją firmę lub sklep możesz zabezpieczyd wykorzystując:
Zabezpieczenia mechaniczne
Zamek dobrej, profesjonalnej firmy to połowa sukcesu przy zabezpieczaniu wejśd;
zawsze należy montowad minimum dwa zamki różnych producentów, nie należy
wyposażad drzwi w kilka zamków tego samego typu. Dodatkowo warto zastosowad
wyszukane systemy zabezpieczeo, nietypowe i zróżnicowane zamki, wzmocnienia drzwi,
sztaby, kłódki.
Drzwi wejściowe do obiektu muszą byd prawidłowo osadzone. Ich konstrukcja powinna
uniemożliwid wyłamanie i wyważenie. W przypadku drzwi oszklonych należy zwrócid
uwagę, aby konstrukcja uniemożliwiła otwarcie zamków po zbiciu szyby.
Okna mogą byd zabezpieczone dodatkowo
zewnętrznymi
roletami
aluminiowymi
mocowanymi do konstrukcji stalowej placówki
handlowej. W przeszklonych drzwiach i oknach
można zamontowad również kraty które
utrudnią zadanie włamywaczowi. Rolety
wyposażone są w blokadę zabezpieczającą przed
podnoszeniem z zewnątrz. Dodatkowym
zabezpieczeniem drzwi może byd wewnętrzna krata stalowa wypełniona siatką.
Krata jest bardzo przydatna w okresie upałów, kiedy można pozostawid otwarte drzwi
i jednocześnie czud się bezpiecznie.
Poza tym, pozostawianie na widoku w witrynach sklepowych przedmiotów, które mogą
byd dobrym łupem dla włamywacza to pewien rodzaj zachęty dla złodzieja. Niewiedza na
temat znajdującego się w środku towaru może złodzieja zniechęcid.

Zabezpieczenia elektroniczne
System sygnalizacji włamania i napadu, musi byd tak dobrany do
zabezpieczenia mechanicznego, aby mógł szybko powiadomid
ochronę fizyczną o próbie wtargnięcia włamywacza do obiektu.
System nadzoru wizyjnego, pozwoli Ci na obserwację
poszczególnych pomieszczeo i osób przebywających na terenie
obiektu. Dzięki niemu możesz odtworzyd wcześniej zaistniałe
zdarzenia.

Pamiętaj, aby zamontowane urządzenia zabezpieczające były zawsze sprawne i włączone !

Stało się
Nawet najlepsze zabezpieczenie nie gwarantuje w 100% bezpieczeostwa. Dlatego gdy już
dojdzie do włamania:
powiadom niezwłocznie Policję.
nie rób porządków, nie sprzątaj i nie staraj się przeglądad
rzeczy, w ten sposób zacierasz ślady i utrudniasz pracę
Policji.
po przeprowadzonych oględzinach miejsca zdarzenia
spokojnie ustal co zginęło.
jeśli widziałeś(aś) uciekających sprawców zapamiętaj
charakterystycznych osoby (wygląd zewnętrzny, ubiór)
nr. rejestracyjny, kolor)

jak najwięcej cech
lub pojazdu (marka,

