Industriell
klättring
Rope Access-teknik

Vi på Roofac är specialister inom
industriklättring och fallskydd och
levererar heltäckande säkerhetslösningar till våra kunder.
Roofac etablerades 2010 av Stefan
Bäckström som har många års
erfarenhet inom tak- och plåtslageribranschen. Företagsidén är att erbjuda
tids- och kostnadseffektiva underhållslösningar med hjälp av Rope Access,
industriklättring.
Huvuddelen av våra kunder är
verksamma inom industrin och
fastighetsförvaltning. Den vanligaste
typen av arbete som vi utför är
inspektioner, underhåll och reparationer
på svåråtkomliga platser eller på höga
höjder.
Vår verksamhet innefattar både
klättringstjänsterna och våra
fallskyddsprodukter som vi marknadsför
via återförsäljare som Swedol, Grolls,
Bevego med fler.
Roofac erbjuder även kvalificerade
utbildningar inom fallskydd och vi har
en egen träningsanläggning för klättring
i autentiska miljöer.

ROPE ACCESS-TEKNIK PÅ
HÖGA HÖJDER OCH I TRÅNGA
UTRYMMEN
Roofac utför arbeten i rep, en teknik kallad Rope
Access. Att slippa skrymmande byggställningar och
kostsamma kranar sparar både tid och pengar. Med
hjälp av reptekniken blir vi extra flexibla och kan ta
oss an svåråtkomliga områden.
Alla våra yrkesklättrare har genomgått branschorganisationen IRATAs utbildningsprogram. IRATA
är sedan mer än 20 år internationell standard med
hårda krav på säkerhet och kunskap.

UNDERHÅLL OCH INSPEKTION
Vi utför arbeten på svåråtkomliga platser. Som
att renovera rotorblad på off-shore vindkraftverk
och inspektera insidan av industriskorstenar. Eller
kontrollera tak och fasader. Vi kan mäta fukthalt,
utföra termografering med värmekamera och
många andra tjänster. Vid varje inspektion och
besiktning upprättar vi ett digitalt besiktningsprotokoll samt ett åtgärdsförslag.

MONTAGE OCH EL
Vi monterar allt från stora skyltar, vepor och
banderoller till fasta fallskyddssystem på fasader
och tak. Vi monterar upplysta skyltar, åskledare
och belysning.

YTBEHANDLING
Vi arbetar med ytbehandling och målning av
betong- och metallstrukturer, så som broar, master
och torn.

SANERING
Vi utför sanering av svåråtkomliga områden.
Hög- och lågtryckstvätt, mekanskisk rengöring,
hetvatten med mer.

FOGNING
Vi har stor materialkunskap och utför fognings- och
tätningsarbeten.

Besök oss på roofac.se

MILJÖ
När du anlitar Roofac undviker du att använda
dieselslukande sky-liftar som måste köras till
arbetsplatsen. Du undviker även byggställningar
som behöver fraktas med lastbil. Våra
yrkesklättrare är det miljösmarta alternativet
som kommer åt där ingen annan kommer åt,
är prisvärda att anlita och som till och med har
säkerhetsselar gjorda av återvunnen plast från
världshaven.

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN
IRATA-utbildade yrkesklättrare
Svetsare
Snickare
Plåtslagare
Montörer
Inspektörer
Ytbehandlare/målare
Säkerhetsmontörer
Med stor kunskap och engagemang ser vi till
helheten i alla våra projekt.

