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Salony Orange

– Projekt zrealizowany dla Orange był 

częścią rebrandingu, który Teleko-

munikacja Polska przeprowadziła 

w ostatnim roku. Nasza fi rma, wy-

brana w drodze ofi cjalnego przetargu, 

przekonała Klienta swoim wieloletnim 

doświadczeniem, najwyższą jakością 

realizacji oraz ciekawą, kompleksową 

ofertą – mówi Andrzej Haak, Dyrektor 

Handlowy FAST SA.  

Projekt – niezmiernie wymagają-

cy pod względem logistycznym 

– obejmował produkcję i montaż 

nowych mebli w większości salonów 

Orange w Polsce. Ze względu na 

zaplanowane przez Klienta terminy 

otwarcia poszczególnych punktów 

sprzedaży, wiele ekip montażowych 

pracowało równolegle w kilkudziesię-

ciu miastach na terenie całego kraju. 

W ciągu kilku nocnych godzin udało 

się zamontować meble i wyposażenie, 

zgodnie z odrębnymi projektami dla 

poszczególnych salonów.  

– Nie mogło być mowy o jedno-

dniowym, a nawet kilkugodzinnym 

opóźnieniu, dlatego Manager Projektu 

musiał być dyspozycyjny przez 24 go-

dziny na dobę. Pomimo precyzyjnie 

rozpisanych harmonogramów musieli-

śmy być czujni i elastycznie reagować 

na zdarzenia losowe, typu awaria 

samochodu transportującego meble do 

salonu, etc. Gdy dzieje się to 

w godzinach nocnych i trzeba działać 

Grzegorz Kropisz
Wyposażenie wnętrz
E. grzegorz.kropisz@fast.pl

Biurka wykonane z płyty MDF, polakierowano emalią na wysoki połysk. Konstrukcja biurek w formie jednobryłowej (bez widocznych 
połączeń podzespołów).

Panele ekspozycyjne z płyty MDF na metalowej konstrukcji wraz z elementami mocującymi akcesoria ze szlifowanej stali nierdzewnej.

natychmiast, szczególnego znaczenia 

nabierają  zdolności organizacyjne 

oraz ludzie, na których można pole-

gać. Udało nam się pokonać wszelkie 

trudności, dlatego realizacja tego 

projektu dała mi tak dużą satysfakcję 

– dodaje Grzegorz Kropisz, Manager 

Projektu.         

Przy produkcji wyposażenia do 

punktów sprzedaży sieci Orange 

wykorzystano specjalnie zaprojekto-

wane, tłoczone, wycinane i malowane 

proszkowo elementy metalowe oraz 

oryginalne detale ze stali nierdzewnej 

i tworzyw sztucznych. Część mebli 

pomalowano na mat, inne na wysoki 

połysk. Ozdobą salonów są kolorowe 

meble jednobryłowe. 
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