In een Belgische
damesboetiek biedt
de Code Handle® met
PIN-code een stijlvolle
oplossing

€ 900 miljoen
schade per jaar door
diefstal in de Belgische
retailsector*

Code Handle zorgt ervoor dat dieven geen toegang
hebben tot de niet-publieke ruimtes in de winkel
“Een ideale oplossing voor ons om niet-openbare ruimtes te beveiligen.”
Jeff van den Bergh, eigenaar, Patio

Project
Bedrijf: Patio fashion bvba (www.patiofashion.org)
Segment: Kledingwinkel
Locatie: Leuven, België
Producten geïnstalleerd:
2 Code Handle deurkrukken
Jaar van installatie: 2015
Laat klanten binnen,
houd dieven buiten
- Code Handle
beschermt uw
eigendommen

ASSA ABLOY Nederland BV
Meerval 5
4941 SK
Raamsdonksveer
Nederland
www.assaabloy.nl

Uitdaging
Patio is een damesmodewinkel gevestigd in
de Bondgenotenlaan, de meest exclusieve
winkelstraat van Leuven. Het is een ruim opgezette
winkel met een uitgebreid aanbod van Italiaanse
kleding veelal onder eigen label.
Winkeldiefstal is een groeiend probleem in de
Europese detailhandel en ook bij Patio. Dieven
gebruikten het toilet van de winkel om tags
te verwijderen. Sommigen gingen zelfs naar
boven naar de kantoren van Patio en stalen daar
waardevolle spullen.
Belangrijke vereisten waren:
∙ Eenvoudige, betaalbare beveiliging voor
binnendeuren waartoe het winkelend publiek
geen toegang mag hebben
∙ Een “strak”, eigentijds ontwerp dat past in het
stijlvolle interieur
∙ Een sleutelloze vergrendeling zonder software of
een elektronisch toegangscontrolesysteem om
te beheren
Lees meer:
www.assaabloy.nl/codehandle

Oplossing
Tijdens een winkelrenovatie besloot manager
Jeff van den Bergh dat de kantoren van Patio
en het klantentoilet beter beveiligd moesten
worden. Hij wilde niet dat personeel tijd verspilde
met het zoeken naar fysieke sleutels. Een duur
toegangscontrolesysteem was ook uitgesloten.
Daarnaast moest het beslag er stijlvol uit
zien, passend bij het interieur van Patio. De
aannemer van de winkel heeft Code Handle
aanbevolen, dat elektronische PIN-vergrendeling
toevoegt aan deuren zonder kabels of een duur
toegangscontrolesysteem.
De beveiliging wordt geregeld via vier druktoetsen
die geïntegreerd zijn in de deurkruk van geborsteld
chroom. Twee standaard batterijen passen in de
Code Handle om deze van stroom te voorzien.
Deze gaan zo’n 30.000 vergrendel-/ontgrendelcycli
mee.
“Het ontwerp past goed in de winkel”, zegt de heer
Van den Bergh.
Nu gebruiken Patio-klanten nog steeds het
toilet - maar niet ongevraagd. Een medewerker
ontgrendelt de deur voor hen zonder sleutel of
pas. De deur naar de kantoren van Patio is voor
iedereen gesloten, behalve het personeel dat de
deur ontgrendelt met een persoonlijke pincode.
Code Handle wordt geleverd met één master-PIN;
de winkelmanager geeft tot 9 extra 4-6 cijferige
pincodes uit. Wanneer een medewerker Patio
verlaat, is het eenvoudig om zijn pincode te
verwijderen.

© Afbeeldingen: alle rechten voorbehouden aan Patio en ASSA ABLOY. Wij behouden ons het recht voor om technische aanpassingen aan te brengen. AA_CodeHandle_Retail_CaseStudy_Patio_02_2020_DUT_NL

*zie https://www.retaildetail.eu/en/news/general/shoplifting-costs-retailers-billions-euros

