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VERTICAL SAFETY,
ACCESS & RESCUE

Rope Access Noord voert technische werkzaamheden uit op moeilĳk bereikbare plekken. Door gebruik te maken
van klim- en touwtechnieken realiseren wĳ uw opdracht met weinig impact op de omgeving en het milieu.
Kwaliteit en veiligheid zĳn begrippen die bĳ ons vooropstaan. Onze technici hebben brede ervaring, beschikken
over specialistische kennis en zĳn uitgebreid opgeleid. Zĳ worden ondersteund door een planner, technisch
manager en QHSE manager. Al 10 jaar zĳn wĳ een betrouwbare partner voor grote en middelgrote klanten in
Nederland en West-Europa. Wĳ zetten in op langdurige, duurzame en stabiele relaties met onze opdrachtgevers.

ROPE ACCESS

OFFSHORE WIND

Wĳ gebruiken industriële touw- en klimtechnieken

Wĳ bieden ervaren offshore windtechnici voor het

om technische werkzaamheden, inspecties en

uitvoeren van visuele inspecties (fysiek of drones),

onderhoud te verrichten op hoogtes en moeilĳk

materiaal inspecties (NDT, coatinginspectie),

bereikbare plekken. Wĳ werken volgens de
standaarden van de veiligheidscultuurladder,
ISO 9001 en volgen de richtlĳnen van de
Industrial Rope Access Trade Association (IRATA).

ROPE RESCUE

onderhoud en reparaties aan offshore
windturbines. Onze technicians zĳn o.a. in het bezit
van GWO en gebruiken eigen persoonlĳke
beschermingsmiddelen. Onze inspectierapporten
bieden transparante en nauwkeurige informatie.

Eén van onze specialiteiten is het inventariseren van
risicovolle situaties, het opstellen van
reddingsplannen en het opleiden en verhuren van
reddingsteams. Ons gecertiﬁceerde reddingsteam
kan slachtoffers op moeilĳk toegankelĳke plaatsen
bereiken, stabiliseren en naar een veilige locatie
brengen.

Zĳ gingen
u voor:

INSPECTIE

ACCESS SOLUTIONS

Wĳ brengen de integriteit van een object, gebouw en

Door middel van de inzet van touwtechniek met

infra in kaart met visuele inspecties en

touw winches, een hangbrug, een hangend bordes

NDT-technieken. Tevens bieden wĳ de mogelĳkheid

en een sky climber creëren wĳ een veilige toegang

om via drones en kunstmatige intelligentie de

op hoogte voor derden. Uniek is het door ons zelf

toestand van uw asset inzichtelĳk te maken. Wĳ
verzorgen de analyse, rapportages en voeren, indien
gewenst, kleine reparaties ter plekke uit.

ontwikkelde V-frame waarmee een spanwĳdte van
20 meter bereikt kan worden. Met dit frame kunnen
de binnenwanden van silo's efﬁciënt geïnspecteerd
en gerepareerd worden.

"

Wĳ vinden het belangrĳk om

langdurige, stabiele en duurzame

TRAINING

relaties op te bouwen met onze
opdrachtgevers. Centraal staat hierbĳ uw
vraag als klant. Samen met u streven wĳ

Wĳ geven advies op maat over veilig werken op

continue naar verbetering van

hoogte/in besloten ruimten en redden van hoogte/

processen en werkmethodes. Wĳ

uit besloten ruimten. Binnen deze disciplines

investeren in het opleiden en trainen van

faciliteren wĳ jaarlĳks diverse trainingen. Dit kan

onze technici. Hebben zĳ voor de

zowel bĳ u op locatie (incompany) als in onze eigen

klantvraag speciﬁeke kennis of

indoor trainingshal.

vaardigheden nodig? Dan zorgen wĳ dat
zĳ de juiste training hebben gevolgd. Op
deze manier bent u er altĳd van

Ons actuele nieuws vindt u op:

verzekerd dat uw opdracht op hoog

niveau wordt uitgevoerd.
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