
Rope Access  i världsklass



Om företaget

Om Henry Allt i Allt 

”Ett  företag ska skapa mervärde, hålla sina 
löft en gentemot kund och ha integritet. Det är 
Henry Allt i Allts värderingar och de utgör en 
stark grund för tillväxt och stabilitet. Vi vill göra 
skillnad. Det gör vi genom att  hjälpa människor 
med sådant som är viktigt.” 

Pär och Markus Göransson 

Henry Allt i Allt har hållit på med reparbete i 
fyra år. Merparten av uppdragen har utf örs i 
Europa.

Om Henry Allt i Allts team 

Henry Allt i Allts resande team består av 25 
reptekniker som specialiserar sig inom olika 
områden. All personal är IRATA-ackrediterad, 
talar fl ytande engelska och har relevanta ar-
betsintyg. 

Skickliga medarbetare skapar skickliga team – 
skickliga team erbjuder utmärkt service. 
För att  vara säkra på att  vi kan erbjuda de bästa 
teamen och mervärde för våra kunder arbetar 
vi bara med de bästa. Vi utökar även kontinuer-
ligt vårt tjänsteutbud och anpassar därmed vår 
service till marknadens eft erfrågan och kunder-
nas specifi ka önskemål. 

Certifi eringar

• IRATA nivå 1, 2, 3 

• OPITO, blästring 

• OPITO, målning 

• Målning med epoxifärg 

• Arbete i begränsade 
  utrymmen 

• Räddningsarbete i 
   begränsade utrymmen 

• Oförstörande provning 

• Inspektion 

• Heta arbeten 

• VOL VCA (Nederländerna) 

• CSCS (Storbritannien) 

• SSG (Sverige) 

• BOSIET 

• HUET 

• MIST 

• GWO, grundläggande 
  säkerhetsutbildning 

• PPE-inspektion 

• Första hjälpen med mera. 



Rope Access i världsklass

Rope Access är en säker arbetsmetod för arbetsupp-
gift er på svåråtkomliga platser. 
Vi erbjuder ett  alternativ till platt formar, byggställ-
ningar och kranar, genom att  anlita reptekniker kan 
du sänka kostnaderna för arbetsuppgift er som 
konstruktion, underhåll och installation.



Nybyggnation 
och anläggningsarbeten
Vi erbjuder ett  utmärkt alternativ till platt formar, 
byggställningar, skylift s och kranar. 



Levererar på hög höjd

Rope Access kostar bara en bråkdel av priset för 
traditionella arbetsmetoder – det älskar våra kunder.



Blästring och målning

Hög höjd är vår naturliga miljö.



Montering och installation

Vi arbetar snabbt, säkert och miljövänligt. 



Inspektion och 
oförstörande provning 



Industriell rengöring



Underhåll av stål och 
betongstrukturer, även 
i begränsade utrymmen
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Välkommen att  kontakta oss.

Henry Allt i Allt AB
Ängholmsvägen 12
471 41 RÖNNÄNG

Tel/Fax:  +46 304 677 333
Mobil:  +46 707 34 09 59
 +46 706 97 88 45

E-post: info@alltiallt.com www.alltiallt.com


