Rope Access
Veilige en efficiënte uitvoering op moeilijk
toegankelijke objecten

Bij de benadering van een te conserveren object maakt Venko gebruik van
de Rope Access methode vanwege veiligheid verhogende en
kostenbesparende consequenties. Met Rope Access worden door ons
conserverings-, reinigings- en kleine (de)montagewerkzaamheden
uitgevoerd.

VEILIGHEID EN SAFETY RECORD
Rope Access is een hele veilige methode, omdat bij toepassing van Rope Access
worden met name de exposure uren beperkt in relatie tot de omvang en complexiteit van
een project. Om deze veiligheid te waarborgen is Venko in 2009 gecertificeerd IRATA lid
geworden en sinds 2014 een volledig groepslid van IRATA (Industrial Rope Access
Trade Association). IRATA’s safety record wordt door geen andere access methodiek
geëvenaard. Dit is vanwege de strikte international code of practice van IRATA voor
registratie en waarborging van de specifieke activiteiten en middelen die de veiligheid
tijdens Rope Access activiteiten waarborgen.

Venko beschikt over een uitstekend safety record: 0 ongevallen
gedurende 454.000 Rope Hours.
Venko investeert veel in de opleiding en certificering van zijn werknemers en Venko beschikt over specifiek
ingerichte en compleet uitgeruste Rope Access materiaalcontainers. Deze containers bevatten alle materialen om
Rope Access werkzaamheden mogelijk te maken. Deze materialen en persoonlijk beschermende middelen zijn
gekeurd en geregistreerd volgens de IRATA International code of practice.

INTERESSANTE KOSTENBESPARINGEN
Door gebruik te maken van de Rope Access methode voor moeilijk bereikbare plaatsen en plaatsen waar weinig
werkzaamheden plaatsvinden, zijn interessante kostenbesparingen mogelijk. Normaal vragen moeilijk bereikbare
plaatsen en plaatsen waar weinig werkzaamheden plaatsvinden om zeer kostbare oplossingen zoals bij toepassing
van conventionele steigerbouw.
U hoeft alleen van het veilig en efficiënt bereikte eindresultaat te profiteren, wij doen de rest!

Rope Access is onder andere
geschikt voor:
►
►
►
►
►
►
►

Offshore platformen
Hoge gebouwen
Schoorstenen
Bruggen
Windmolens
Onderkant van
helidekken
Vuurtorens

MEER INFORMATIE?
Onze specialisten zijn altijd bereid om u nadere toelichting te geven over onze
mogelijkheden. Neemt u gerust contact met ons op.

Venko Groep ● +31(0)528-281900
info@venko.nl ● www.venko.nl

