Antykorozja
Izolacja
Wyposażenie wnętrz

Portfolio realizacji FAST SA

Thor

Inwestycja:
Thor – platforma typu jack-up, przeznaczona do operacji
morskich w najtrudniejszych warunkach klimatycznych,
wyposażona w 82-metrowej długości nogi.
Inwestor/Generalny wykonawca:
Inwestor: Hochtief Construction AG
Generalny wykonawca: Stocznia Crist SA, Gdynia
Obszar realizacji FAST SA:
Antykorozja, izolacje, wyposażenie wnętrz
Project Manager FAST SA:
Artur Wojtaszek, E. artur.wojtaszek@fast.pl
Łukasz Gucwa, E. lukasz.gucwa@fast.pl

Mesa przeznaczona dla 54 osób wyposażona w wysokiej klasy komplet mebli okrętowych z estetycznymi, trwałymi i wygodnymi krzesłami tapicerowanymi.

Szeroko zakrojone prace na prototypowej jednostce Thor postawiły
w stan „gotowości bojowej” specjalistów ze wszystkich obszarów działania FAST SA: antykorozji, izolacji
oraz wyposażenia wnętrz.
Zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami NORSOK, podczas realizacji
projektu użyto najwyższej jakości
produktów antykorozyjnych, aplikowanych za pomocą najnowocześniejszych technologii. Do zbiorników
słodkiej wody, po raz pierwszy
w Europie, zastosowano farby
z certyfikatami niemieckiego instytutu higieny, aplikowane w wysokich
temperaturach za pomocą aparatów
malarskich typu DUO MIX. Część
podwodną pomalowano specjalnymi
produktami typu „glass flake”, odpor-

nymi na stałą ekspozycję promieni
UV. A zbiorniki balastowe – 4-warstwowym systemem eliminującym
potencjalne ogniska korozji.
- W związku ze szczególnymi
wymogami w zakresie dźwiękochłonności, konieczne było zastosowanie wyjątkowych materiałów
akustycznych na burtach, podłogach
oraz sufitach. W tym celu został
opracowany (specjalnie dla THORa)
nowy typu szalunków akustycznych,
o parametrach niedostępnych wcześniej na polskim rynku. Pomieszczenia mieszkalne umeblowaliśmy
w standardzie „pod klucz”. Także
pomieszczenia publiczne: kuchnie,
pentry, magazyny, pralnie, warsztaty,
biura oraz klub fitness wyposażone
zostały w sprzęt najwyższej jakości

– opowiada Łukasz Gucwa, Manager
Projektu FAST SA.
Artur Wojtaszek, również Project
Manager, specjalizujący się w antykorozji dodaje:
- Największym wyzwaniem było dla
nas „spięcie” ze sobą prac projektowych i produkcji, które – ze względu
na mobilizujący termin realizacji
projektu – toczyły się równocześnie.
Wymagało to ogromnej elastyczności
oraz restrykcyjnej kontroli czasu.
Po raz kolejny zaprocentowało
nasze doświadczenie w realizacji
dużych projektów, dyspozycyjność ekipy oraz stały monitoring
poszczególnych etapów prac, dzięki
któremu uniknęliśmy niepotrzebnych
przestojów.

Sala gimnastyczna zapewniająca załodze możliwość niezbędnej rekreacji.

Przebieralnia wraz z niezbędnym
węzłem sanitarnym.

Komplet wyposażenia kuchennego,
powierzchnia ścian i suﬁtów wykonane ze stali nierdzewnej.
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Izolacje ścian i suﬁtów – nowatorski
system izolacji spełniający najwyższe
standardy wykonania.

