Antykorozja
Izolacja
Wyposażenie wnętrz

Portfolio realizacji FAST SA

HLJV
Innovation

Do wystroju sali konferencyjnej – przeznaczonej dla 30 osób – wykorzystano wysokiej klasy materiały wykończeniowe. Salę wyposażono w zestaw
trwałych i ergonomicznych mebli konferencyjnych wykonanych z najlepszych surowców. Szalunki ścienne spełniają najwyższe normy akustyczne.
Jednostka Innovation – najbardziej
skomplikowany pod względem
technologicznym statek zbudowany
w polskiej stoczni w okresie powojennym – to jedna z najciekawszych
realizacji FAST SA.
W jej zakres weszły kompleksowe
prace obejmujące wszystkie obszary
działania firmy: antykorozyjne,
izolacyjne oraz wyposażeniowe wraz
z wykonaniem pełnej dokumentacji
technicznej.

Inwestycja:
HLJV Innovation – jedna z największych na świecie specjalistycznych
jednostek hydrotechnicznych wyposażona w ciężki system
dźwigowy do budowy i obsługi morskich farm wiatrowych; jeden
z pierwszych„statków na nogach” zbudowanych w polskiej stoczni

Projekt był dużym wyzwaniem
pod względem technologicznym
(najnowocześniejsze metody wygłuszania hałasów i drgań), wiązał się
również ze szczegółowymi analizami
dokumentacji (ogromna różnorodność instalowanych materiałów
i sprzętów) oraz ścisłą współpracą
z armatorem. Krótki czas realizacji
zlecenia oraz ciągłe zmiany (przebieg kabli, instalacja dodatkowych
urządzeń) – typowe dla prototypowej
jednostki, jaką jest HLJV Innovation
– wymagał od wszystkich zespołów
FAST SA pełnego profesjonalizmu,
zaangażowania i doskonałej koordynacji prac.

– Dzięki elastyczności, partnerskiej
współpracy ze stocznią oraz doświadczeniu całej ekipy, nasza firma
– ceniona za jakość i terminowość
realizacji zleceń – po raz kolejny
stanęła na wysokości zadania. I to
podczas szeroko zakrojonych prac na
jednostce robiącej wrażenie swoim
rozmachem, wielkością oraz zaawansowanymi możliwościami technicznymi – oceniają Artur Wojtaszek
i Łukasz Gucwa, Project Managerowie FAST SA.
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Inwestor/Generalny wykonawca:
Inwestor – Konsorcjum budowlane HGO InfraSea Solutions, Niemcy
Generalny wykonawca – Stocznia Crist SA, Gdynia
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Sala kinowo-konferencyjna
wyposażona w specjalne ściany
akustyczne i luksusowe, skórzane
fotele.

Drzwi i szalunki akustyczne o wysokim
komforcie użytkowania, spełniające
najwyższe standardy przeciwpożarowe.

Pantry – specjalistyczny sprzęt
kuchenny ze stali nierdzewnej,
spełniający najwyższe normy morskie.

Energochłonna i ognioodporna
izolacja w szybie kominowym.

