record your global partner for entrance solutions

| Nieuwe deuren na inbraak voor Kwaliteitsslagerij Zweistra
News

27-10-2018

Na de laatste inbraak bij Zweistra was de maat vol en werd besloten om over te gaan tot aanschaf van nieuwe
toegangsdeuren. Met een winkelentree die volledig ontzet was en de politie nog over de vloer pleegde Andries
Zweistra 1 telefoontje om dat te regelen. Het telefoontje was gericht aan Record Automatische Deuren, de
Zwitserse internationale specialist in toegangstechniek, met de vraag: “Kunnen jullie ‘effe snel' inbraakwerende
deuren regelen?”
Anno 2018 zwaait Aard-Jan de scepter over de winkel aan het Maertensplein. 'Ik ben er toentertijd niet heel nauw bij
betrokken geweest, want ik werkte hier toen net', vertelt hij. 'Mijn broer Andries heeft dat toen allemaal geregeld.
Maar ik zie de deuren nu inmiddels al jaren perfect functioneren. Onlangs werd er een onderhoudsbeurt aan de
deuren uitgevoerd. De monteur kon precies uitlezen hoe vaak ze inmiddels open en dicht zijn gegaan. Toen ik hoorde
dat ze al dik een miljoen keer heen en weer geschoven zijn viel mijn mond wel even open. We hebben namelijk nog
nooit een storing gehad. Eén keer eerder hebben we er iemand bijgehad om te kijken of de sensor iets anders
afgesteld kon worden. De toonbank is eigenlijk een beetje onhandig geplaatst ten opzichte van de deur. Het
pinapparaat zit daar ook precies op het hoekje dus als de klanten té snel wegliepen was de deur nog niet open. Dat is
nu wat strakker afgesteld.'

Toonbank
Andries die zich inmiddels op het Industrieterrein in Maartensdijk alleen nog met de groothandel bezighoudt en niet
meer dagelijks bij de gang van zaken in de winkel is betrokken, weet het zich nog goed te herinneren. 'In eerste
instantie hebben we de oude toegang al een keer door moeten zagen omdat we anders de nieuwe toonbank niet
naar binnen kregen. Dat komt de werking van zo'n deur natuurlijk niet ten goede', lacht hij. 'Daarna ging hij ook niet
geheel geluidloos meer open en dicht en toen die inbraak er nog overheen kwam, waren we er klaar mee. Met één
telefoontje naar Record was het geregeld en binnen een week hadden we een prachtige nieuwe entree. Ik heb er
eigenlijk niet eens bij nagedacht want ik wist dat als ik Record belde, het zeker goed zou komen. Niet alleen qua
uitvoering, maar ook prijstechnisch had ik er alle vertrouwen in.'
Nieuw pui
Herman Bosch (regiomanager bij Record): 'Het is fijn als je klanten zo'n grenzeloos vertrouwen in je hebben. Ik
probeer ze dan ook zo goed mogelijk te adviseren. Regelmatig moeten we ook snel kunnen schakelen, zoals bij
Zweistra. De winkel moet toch doordraaien en die nieuwe pui moet er zo snel mogelijk in. Inmiddels zitten er
inbraakwerende deuren in. 's Avonds worden de deuren elektromechanisch vergrendeld, daar komt geen sleutel aan
te pas. Daarvoor is ook de speciale verzonken RVS vloerrail aangebracht die als prettige bijkomstigheid ook
uitermate rollator vriendelijk is.'
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