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Scan-Rope®

..................er skandinavisk uddannelsescenter for 
for certificeret rope access 
(erhvervsklatring).
Vi har mere end 30 års erfaringer med 
klatring og mere end 20 års professionelle 
erfaringer med uddannelse i klatring og 
Rope Access.

Vi tilbyder bl.a. professionelle, internationale 
uddannelser og autorisationer i rope access.

Vort skandinaviske uddannelsescenter på ca. 
500 m2 ligger centralt på grænsen mellem 
Danmark og Sverige,    kun ca. 10 minutter fra 
Helsingborg og             1 time  fra Kastrup. 
Vi kan tilbyde logi fra     kr. 50,- pr. nat.

Vi ser frem til    at høre fra dig!     

- Professionelle
uddannelser &
autorisationer i

Rope Access



Hvad er Rope Access?
Rope Access (erhvervsklatring) indebærer, at du 
vha. reb og industrielt klatreudstyr kan nå svært 
tilgængelige arbejdspladser på f.eks. høje 
bygninger, broer, master, vindmøller og offshore.
Rope Access medarbejdere arbejder altid i 
teams på mindst to personer.
En af disse er desuden altid Supervisor-certificeret.
Rope Access er ofte hurtigere, smidigere, billigere 
og sikrere end f.eks. kraner, facadehejs, 
“cherrypickers”, skylifts og stilladser. 
Efter opsætning af rebsystemer klatrer du op i eller 
kører ned ad rebene til arbejdspladsen og arbejder 
derefter, hængende i rebene. 
Rope Access er uhyre økonomisk og kan udføres 
effektivt og diskret med minimal påvirkning af både 
omgivelser og miljø.
Det giver giver således store praktiske og økonomiske 
fordele at benytte Rope Access i en virksomhed, 
både internt og i forhold til konkurrenterne.

Autorisations information
En uddannelse uden krav til certificering siger 
ikke noget om deltagerens faktiske kundskaber. 
Scan-Ropes Rope Access uddannelser afsluttes 
derfor altid med en internationalt anerkendt og 
standardiseret eksamen / certificering, der både 
indeholder en videns- og en praktisk eksamen. 

Vi uddanner og autoriserer i to internationale       systemer.
Det skandinaviske PRAT®: www.prat.cc
og det amerikanske SPRAT: www.sprat.org
Uddannelser, der lever op til internationalt           certificerede 
standarder og således sikrer dig en uddannelse    på det 

   højeste 
                     niveau.

Uddannelser:
- PRAT® -Worker: 7 dage -inkl. 1 dags 
certificering.
- PRAT® -Supervisor: 7 dage -inkl. 1 dags 
certificering.

--------------------------
- SPRAT, Level 1 (Worker), 5 dage -inkl 1 
dags certificering.
- SPRAT, Level 2 (Technician), 5 dage -inkl 1 
dags certificering. Mindst 500 loggede timer.
- SPRAT, Level 3 (Supervsior), 5 dage -inkl 1 
dags certificering. Mindst 1.000 loggede 
timer.

--------------------------
Dobbeltcertificering. 
Som noget enestående kan du deltage på 
PRAT® -uddannelsen og så blive både PRAT® 
og SPRAT -certificeret sidste dag.

--------------------------
Sa aktuelle datoer på:

www.scanrope.eu/plan

Vore uddannelser og autorisationer...

PRAT®

PRAT®-uddannelsen er to-delt og består af en 
PRAT®-Worker og en PRAT®-Supervisor -uddannelse, 
der hver varer 7 dage inkl. certificering.
Se mere på: www.prat.cc

SPRAT 
SPRAT uddanner på tre forskellige ”Levels”, 
der hver tager 5 dage inkl. certificering. 
Der kræves mindst 500 loggede 
arbejdstimer at gå fra et niveau til det næste.
Se mere på: www.sprat.org

Vi tilbyder desuden branchetilpassede uddannelser for rope access 
arbejde f.eks. offshore, vinduespudsning, vindmøller eller broinspektion.
Scan-Rope er fuld udbygget Rope Access uddannelsescenter med 
godkendt evaluator: www.sprat.org/training.asp


