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FAST SA kompleksowo zrealizował 
prace związane z wyposażeniem 
wnętrz hotelu DoubleTree by Hilton
w Krakowie. Jest to kolejny hotel 
realizowany dla tej sieci, jednak do 
tej pory największy wyposażany 
całościowo przez FAST SA. Zakres 
prac w DTbH obejmował produkcję 
i montaż mebli do 232 pokoi oraz 
części wspólnych hotelu, w tym także 
elementów tapicerowanych. Dużym 
wyzwaniem była realizacja tak dużego 
projektu w stosunkowo krótkim czasie. 
DoubleTree by Hilton jest częścią 
pierwszego w Polsce dwumarkowego 
obiektu sieci Hilton. Druga część kom-
pleksu, także wyposażana przez nasza 

firmę - Hampton by Hilton Kraków 
- została  otwarta w maju tego roku - 
razem około 393 pokoi oraz podwójne 
przestrzenie publiczne. FAST SA, jako 
specjalista od projektów o wysokim 
reżimie technologicznym, zrealizo-
wał całość prac stolarskich, w tym 
nieprzeciętne zabudowy z efektownie 
wyeksponowanymi fornirami. Projekt 
wymagał doskonałej koordynacji oraz 
sprawnego reagowania na zmieniające 
się w trakcie realizacji założenia, co 
w znaczny sposób wpływało na częste 
spowolnienia i przyspieszenia działań 
wynikających z harmonogramu. Należy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, iż jest 
to jeden z pierwszych na świecie, a 

pierwszy w naszej części Europy po-
dwójny Hilton, tak więc realizacja była 
ściśle monitorowana przez Inwestora.  
Bez wypracowanych standardów w 
zarządzaniu projektami  trudno sobie 
wyobrazić realizacje tak dużego i 
złożonego  przedsięwzięcia.  Nauczeni 
doświadczeniem, że tak rozległe pro-
jekty charakteryzują się dużą dynamiką 
działań oraz znając dogłębnie specyfikę 
wymagań Inwestora, udało nam się 
sprostać i temu zadaniu. Tak jak każdy 
trudny projekt dało nam ogrom satys-
fakcji i z dumą powiększamy o niego 
nasze portfolio.  

Komfortowe przestrzenie publiczne z oryginalnymi drewnianymi 
elementami.

Przestronne sale konferencyjno-bankietowe.

Drewniane zabudowy z efektownie wyeksponowanymi fornirami.

Innowacyjna koncepcja recepcji.
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