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O NAS
GAT International oferuje szeroką gamę specjalistycznych usług z wykorzystaniem
technik dostępu linowego. Nasze kompleksowe rozwiązania znajdują zastosowanie
przede wszystkim w sektorach: budowlanym, energetycznym, morskim i naftowogazowym. Wykonujemy wymagające prace na lądzie i na morzu, często w trudnych
warunkach, zachowując przy tym najwyższe normy bezpieczeństwa.

Wszelkie projekty wykonywane są przez
starannie dobrane zespoły ekspertów
z różnych dziedzin. Każdy taki zespół
określamy mianem „GAT SQUAD”.

Nasza baza specjalistów obejmuje
wykwalifikowanych pracowników
posiadających potrzebne umiejętności oraz
uprawnienia w zakresie mechaniki, iżynierii,
robót budowlano-montażowych i innych.

Interdyscyplinarny
Wysoko wykwalifikowany i wydajny
Zdolny do pracy w dowolnych warunkach

Firma GAT jest certyfikowanym członkiem
„Operator & Trainer” międzynarodowego
stowarzyszenia IRATA oraz posiada
certyfikat ISO 9001:2015.
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GAT SQUAD może w
bezpieczny sposób
dostać się wszędzie
tam, gdzie do tej
pory nie można było
dotrzeć.
Prace realizowane są
szybciej i taniej oraz
nie zakłócają ciągłości
użytkowania obiektu.
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SEKTORY

BUDOWNICTWO

ENERGETYKA

Gwałtowny wzrost konkurencji w sektorze
budowlanym stwarza większą potrzebę
stosowania ekonomicznych rozwiązań. GAT
International, dzięki wykorzystaniu technik
dostępu linowego, oferuje niskokosztowe
usługi przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej jakości i bezpieczeństwa.

Współpracujemy z inżynierami
i technikami certyfikowanymi przez
IRATA i GWO, wyspecjalizowanymi
w różnych dziedzinach, dzięki
czemu, jesteśmy w stanie dostarczyć
zintegrowane rozwiązania dla elektrowni
wykorzystujących zarówno tradycyjne,
jak i alternatywne źródła energii.

SEKTOR MORSKI

PRZEMYSŁ NAFTOWO-GAZOWY

Nasza firma świadczy profesjonalne
i innowacyjne usługi w zakresie inspekcji,
konserwacji i napraw dla przemysłu
morskiego. Mając na uwadzę duże
znaczenie wydajności w tym sektorze,
dostarczamy usługi, które dzięki
technikom dostępu linowego nie zakłócają
codziennego funkcjonowania obiektów.

GAT International posiada wiedzę
i wieloletnie doświadczenie w przemyśle
naftowo-gazowym. Nasi pracownicy są
wykwalifikowani do pracy w trudnych
warunkach, charakterystycznych dla tego
sektora, a przy wykorzystaniu technik
dostępu linowego potrafią bez problemu
dotrzeć do ciężko dostępnych miejsc.
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USŁUGI
Świadczymy specjalistyczne usługi na lądzie i na morzu
w branży przemysłowej wszelkich sektorów:
• przy budowie i remontach obiektów
morskich, rurociągów
SZKOLENIA
• przy pracach na platformach
wiertniczych
• przy budowie i serwisie turbin
wiatrowych
• elektrowniach różnego typu
DORADZTWO
• wieżach chłodniczych, kominach
• stadionach, wieżowcach, mostach,
estakadach
• montażu i demontażu konstrukcji
BADANIA
stalowych, masztów, anten
NIENISZCZĄCE
• czyszczenie zbiorników, cystern,
silosów
•
prace
przy
projektach
różnego
PRZEGLĄDY
typu
wymagających
zastosowania
I INSPEKCJE
niestandardowych technik dostępu

BUDOWLANE

INSTALACYJNE

NAPRAWA
I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE
PRZEMYSŁOWE

Ponadto oferujemy:
stałe i tymczasowe systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
środki ochrony indywidualnej
nadzór ratowniczy
przeglądy i atestacje środków ochrony indywidualnej
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USŁUGI BUDOWLANE
Stawianie rusztowań, podnośników lub dźwigów jest
czasochłonne, kosztowne i często technicznie niemożliwe
do zastosowania. Wtedy najlepszym rozwiązanie jest użycie
technik alpinistycznych tzw. dostępu linowego. Posiadamy
bazę kilkuset wysoko wykwalifikowanych techników dostępu
linowego do prac takich jak:
• Malowanie, powlekanie
• Spawanie, uszczelnianie
• Prace elewacyjne
• Piaskowanie
• Szklenie
• Prace antykorozyjne

• Prace izolacyjne
• Montaż i demontaż
• Kontrola rurociągów
• Prace serwisowe, modernizacja
• Budowa stanowisk pracy i asekuracyjnych
• Zabezpieczanie, rozbiórki

USŁUGI INSTALACYJNE - montaż i demontaż
Kładzenie instalacji często wiąże się z pracą w ciężko
dostępnych miejscach. Technicy dostępu linowego potrafią
bezpiecznie poruszać się w dowolnym kierunku i w każdych
warunkach. Oferujemy między innymi prace przy instalacjach:
• Elektrycznych
• Fotowoltaicznych
• Linii przesyłowych
• Rurociągowych

NAPRAWA I KONSERWACJA
W celu zapewnienia długotrwałego i nieprzerwanego
funkcjonowania obiektów, budynków, maszyn i urządzeń
GAT International oferuje profesjonalne rozwiązania zarówno
na lądzie, jak i na morzu. Nasi specjaliści zajmują się między
innymi:
• Usuwaniem
i zapobieganiem korozji
• Naprawą kominów
przemysłowych i mostów
• Kontrolą i konserwacją
rurociągów

• Zabezpieczaniem i naprawą
budynków i konstrukcji
• Naprawą i laminowaniem
łopat turbin wiatrowych

• Hydraulicznych
• Systemów odwodnieniowych
• Przeciwpożarowych
• Systemów wentylacyjnych
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INSPEKCJE I PRZEGLĄDY

CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa,
wydajności i nieprzerwanego
funkcjonowania obiektu niezbędne jest
przeprowadzanie specjalistycznych testów
i badań. GAT International realizuje
zaawansowane inspekcje techniczne takie
jak: badania NDT i inspekcje DROPS.

Zajmujemy się czyszczeniem powierzchni
budynków oraz konstrukcji wykonanych
z materiałów takich jak drewno, kamień,
metal, piaskowiec szkło i tynk. Mamy
doświadczenie m. in. w czyszczeniu
zbiorników, silosów, statków, rurociągów,
okien i elewacji budynków.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
GAT International posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Zapewniamy
przejrzystość w gąszczu norm, specyfikacji i produktów.
Doradzimy, dobierzemy i dostarczymy:
• Stałe i tymczasowe systemy zabezpieczeń przed upadkiem z
wysokości
• Niestandardowe, specjalistyczne zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości
• Środki ochrony indywidulanej
• Specjalistów do Nadzoru ratowniczego, a ponadto:
• Przeprowadzimy przeglądy i atestacje ŚOI

DORADZTWO
Wykorzystując własne, ponad 15 letnie doświadczenie
zdobyte w budownictwie, energetyce, oil & gas, środowisku
morskim i wielu innych sektorach na terenie całego świata
(głównie w dostępie linowym), możemy przekazać na wysokim
poziomie praktyczną wiedzę opartą o aktualne przepisy,
normy i międzynarodowe standardy oferując swoim klientom
usługi consultingowe. Pomagamy znaleźć najbardziej
optymalne rozwiązania, które przyniosą najlepsze efekty przy
jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów.
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GDZIE DZIAŁAMY

NASZA LOKALIZACJA

Cechą charakterystyczną naszej
firmy jest bardzo krótki czas, w
którym dopasowany do potrzeb
klienta zespół pracowników,
jest w stanie dotrzeć tam, gdzie
jest akurat potrzebny. Jest to
możliwe, dzięki dużej liczbie
specjalistów i partnerów GAT
International w wielu krajach
na całym świecie.

GAT International działa na rynkach
międzynarodowych, oferując specjalistyczne
usługi z wykorzystaniem technik dostępu
linowego. Zatrudniamy tysiące inżynierów,
rzemieślników i fachowców różnych
specjalności wykonujących prace na lądzie
i na morzu. Obecnie działamy w Ameryce
Północnej i Południowej, Afryce, Europie
i na Bliskim Wschodzie, w krajach takich
jak: Brazylia, Filipiny, Gwinea Równikowa,
Kanada, Katar, Niemcy, Nigeria, Norwegia,
Republika Południowej Afryki, Trynidad,
Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty
Arabskie.
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SZKOLENIA
GAT International jest członkiem „Operator & Trainer”
międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłowego Dostępu
Linowego – Industrial Rope Access Trade Association
(IRATA) i jednym z liderów w branży usług szkoleniowych
i operacyjnych oraz metod treningowych bazujących na
międzynarodowych standardach takich systemów jak:
IRATA, SPRAT, FISAT i OTDL.
Nasi wykwalifikowani instruktorzy prowadzą szkolenia na
całym świecie, zarówno we własnych ośrodkach szkoleniowych,
jak również u klienta w firmie. Każde szkolenie kończy się
egzaminem przeprowadzanym przez międzynarodowych,
licencjonowanych egzaminatorów oraz uzyskaniem certyfikatu
honorowanego na całym świecie.

Prowadzimy szkolenia:
• IRATA Level 1 / 2 / 3
• SPRAT Level 1 / 2 / 3
• OTDL Level 1 / 2 / 3
• GWO Basic Safety Training
• Przegląd Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI)
Odwiedź www.gat-int.com lub napisz na training@gat-int.com,
aby dowiedzieć się więcej na temat kursów, terminarza szkoleń
oraz procedury rejestracji.
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SPRZĘT
GAT International posiada w swojej ofercie szeroki asortyment specjalistycznego
sprzętu światowej klasy producentów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia w pracy
z zastosowaniem technik dostępu linowego oferujemy indywidualny dobór i dostawę
sprzętu ochronnego, urządzeń zabezpieczających oraz elementów zapobiegających przed
upadkiem z wysokości dla różnych grup użytkowników.
W naszej ofercie posiadamy produkty wiodących firm takich jak:
• Petzl
• Singing Rock
• Ocun
• Kong
• Tendon
• Beal
• Rock Empire
• Skylotec
• Protekt

• Kask
• Rock Exotica
• Rocca
• Kaya Safety
• ISC
• Teufelberger
• Mammut
• Edelrid
• Safe Tec

Skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub telefonu w celu otrzymania szczegółowej oferty.
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NASZE ATUTY
Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz nieograniczonym dostępie do wykwalifikowanego
personelu realizujemy z powodzeniem różnego typu projekty wymagające zastosowania
niestandardowych technik dostępu. Stawiamy na:

JAKOŚĆ
Korzystając z doświadczenia i wiedzy naszych
specjalistów z różnych dziedzin, jesteśmy w
stanie zaplanować efektywny sposób realizacji
powierzonego nam zadania i dostarczyć
wysokiej jakości rezultaty.

INNOWACYJNOŚĆ
Nasza baza specjalistów z różnych dziedzin
technicznych i inżynierskich w połączeniu
ze sprawdzonym, wysokiej jakości sprzętem
pozwalają zaoferować naszym Klientom
innowacyjne rozwiązania, które ulepszą
funkcjonowanie i przedłużą żywotność ich
obiektów.

RZETELNOŚĆ
Wszyscy pracownicy i partnerzy GAT
International działają zgodnie z najwyższymi
standardami etycznymi i zawodowymi,
ponieważ wierzymy, że relacje w biznesie
powinny opierać się na uczciwości,
wzajemnym szacunku i zaufaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Przestrzegamy rygorystycznych standardów
bezpieczeństwa. Nasi pracownicy muszą
posiadać odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty, działać zgodnie z przepisami
BHP i procedurami międzynarodowego
stowarzyszenia IRATA oraz spełniać standardy
jakości ISO 9001:2015.

DOŚWIADCZENIE
Założyciele firmy posiadają 40-letnie
doświadczenie w zarządzaniu projektami
w sektorach przemysłowych i budowlanych,
a od ponad 15 lat realizują prace z
wykorzystaniem technik dostępu linowego.

DOSTĘPNOŚĆ
Ważną cechą naszej firmy jest “bycie zawsze
w stanie gotowości”. Zarządzamy projektami
i personelem tak, aby zapewnić klientom
dostęp do naszych usług zawsze wtedy, kiedy
jest taka potrzeba, niezależnie od lokalizacji.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI NA LĄDZIE I NA MORZU
DLA SEKTORÓW BUDOWLANEGO, NAFTOWEGO
I PETROCHEMICZNEGO ORAZ W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI PRZEMYSŁOWYMI

GAT International
Szczęsna 26
02-454 Warszawa
Polska
(+48) 22 578 06 00
(+48) 531 447 887
office@gat-int.com
www.gat-int.com
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