Partnerstwo we współpracy.
Profesjonalizm w realizacji.

O nas

Już prawie 25 lat świadczymy profesjonalne usługi
i realizujemy specjalistyczne projekty w obszarach
antykorozji, izolacji i wyposażenia wnętrz.
Kulturę naszej organizacji opieramy na zaufaniu,
partnerstwie i wiarygodności. Staramy się przenosić
te wartości na relacje z naszymi Klientami. Lojalna
współpraca zawsze oznacza dla nas wspólny wysiłek
i koncentrację na osiągnięciu założonego celu.
Świadcząc usługi szczególnie dbamy o dobro
naszych Klientów i sukces realizowanych dla
nich przedsięwzięć. Każdy projekt traktujemy
indywidualnie i podchodzimy do niego kompleksowo.
Uważamy, że rzeczywista umiejętność słuchania
naszych Klientów, dokładne zrozumienie ich potrzeb
oraz efektywna komunikacja są gwarancją udanej
współpracy.

Antykorozja
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A przemyślany sposób realizacji zlecenia i monitoring
prowadzonych działań przynoszą oczekiwane,
wymierne efekty. W całym procesie opieramy się na
ludziach – zespole wykwalifikowanych fachowców,
którzy wspierają Klientów na każdym etapie
realizowanych projektów.
Nie boimy się wyzwań – w naszym portfolio obecne
są realizacje nietypowe, wymagające szczególnego,
wielopłaszczyznowego podejścia i wyjątkowej
precyzji, wykorzystujące najnowsze technologie
i specjalistyczne doświadczenie. Wyróżnia nas
przemyślany sposób wykonania zlecenia. Projekty
zawsze realizujemy zgodnie z potrzebami i wymogami
inwestycji, pełną dokumentacją oraz na czas,
w terminie i zakładanym budżecie. Efektem takiego
podejścia jest doskonała jakość realizacji, pełna
satysfakcja partnerów oraz długofalowa współpraca.

Izolacje

Wyposażenie
wnętrz

Bezpieczeństwo i środowisko
O nas

Bezpieczeństwo
i środowisko

FAST SA to marka
prawdziwych wartości,
świadoma swoich zobowiązań
wobec ludzi i środowiska.
Czując odpowiedzialność
za otoczenie, w którym
funkcjonuje nasza firma,
dbamy o bezpieczeństwo
naszych pracowników

i partnerów biznesowych w każdym obszarze działalności.
Dokładnie przestrzegamy norm i procedur wdrożonych
wraz z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy PN-N-18001. Od wielu lat konsekwentnie
realizujemy także politykę proekologiczną, której zwieńczeniem
było wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem
opartym na normie ISO 14001. Dzięki niemu minimalizujemy
zagrożenia dla środowiska oraz kształtujemy świadomość
ekologiczną naszych pracowników.
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Marka
z certyfikatem

Jednym z elementów wyróżniających
FAST SA jest wysoka jakość
realizowanych projektów. Wdrożyliśmy,
nieustannie rozwijamy i doskonalimy
Zintegrowany System Zarządzania,
obejmujący normy ISO 9001, ISO
14001 oraz PN-N-18001, które dają
naszym Klientom pewność i gwarancję
stałej jakości oferowanych usług.
Obecnie jesteśmy w trakcie procesu
certyfikacji systemu zarządzania na
zgodność z NATO-wskimi dokumentami
standaryzacyjnymi serii AQAP 2110:2009.
Założenia Polityki Jakości są zgodne
z zasadami funkcjonowania firmy,
a kompleksowe podejście do działań na
rzecz jakości, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska jest obowiązkiem każdego
pracownika. Kultura bezpieczeństwa
pracy i współpracy z FAST SA oznacza dla
nas nie tylko świadome przestrzeganie
procedur BHP. Nadrzędnym celem naszej
działalności jest zysk, który zapewnia
odpowiedni poziom stabilności firmy,
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a to gwarantuje naszym pracownikom i partnerom
bezpieczeństwo i komfort współpracy.
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
stosujemy się do ściśle określonych zasad
doskonalenia procesu produkcji. Spełniamy
najwyższe standardy i wymogi techniczne zarówno
w przypadku projektów morskich, jak i związanych
z wyposażeniem wnętrz.
Nasi pracownicy, ze swoją szeroką wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem, mają kluczowe
znaczenie dla prowadzonych przez nas działań.
Dlatego nieustannie inwestujemy w szkolenia
oraz rozwój ich kompetencji i umiejętności.
Certyfikat NORSOK m-501 dowodzi, że spełniamy
rygorystyczne wymagania dotyczące prowadzenia
prac konserwacyjnych na konstrukcjach typu
offshore. Działamy zgodnie z wymaganiami
Towarzystw Klasyfikacyjnych, tworząc kompleksową
dokumentację dla każdej realizacji. Kadra
FAST SA, realizująca projekty morskie, posiada
certyfikaty upoważniające do prowadzenia prac
antykorozyjnych, m.in. w zbiornikach balastowych,
pod nadzorem PSPC oraz na jednostkach
pływających, zgodnie z rezolucją IMO SOLAS.

Marka z certyﬁkatem
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Sheraton Warsaw Hotel*****

Obszary działania
FAST SA to firma świadcząca specjalistyczne usługi w obszarach antykorozji, izolacji
oraz wyposażenia wnętrz. Naszym Klientom oferujemy wysokiej jakości rozwiązania
techniczne i produkcyjne, wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji.
Zakres prowadzonych projektów uzależniamy od potrzeb i wymagań Zleceniodawcy.
Prace możemy prowadzić jednocześnie dla wszystkich obszarów na jednym obiekcie
lub wykonywać je niezależnie, osobno dla każdego obszaru.

Nowe jednostki pływające
Remonty i przebudowy statków

Antykorozja

Izolacje

Oﬀshore

Śrutowanie, piaskowanie,
metalizowanie, malowanie
hydrodynamiczne

Wielkogabarytowe konstrukcje
stalowe (lądowe i morskie)

Usługi realizowane na obiekcie
wskazanym przez Klienta
lub w obrębie własnego ciągu
konserwacyjno-malarskiego

Statki: powierzchnie płaskie,
rurociągi, kanały spalinowe

Izolacje ogniowe, akustyczne i termiczne,
oblachowanie, piankowanie

Hotele
Wyposażenie
wnętrz

Statki

Projektowanie, produkcja,
dostawa, montaż

Przestrzenie komercyjne

W ramach obszarów antykorozji i izolacji świadczymy usługi dla przemysłu stoczniowego,
energetycznego i budowlanego. W zakresie obszaru dedykowanego wnętrzom
wyposażamy hotele, statki i przestrzenie komercyjne.
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Obszary działania
Projekty w FAST SA prowadzone są
przez specjalistów certyfikowanych
przez International Project Management
Association (IPMA) – wieloletnich
praktyków i ekspertów w swoich
dziedzinach – którzy monitorują każdy
etap realizacji projektu, zapewniając
właściwą jakość procesu wykonawczego.

Sprawną realizację projektów umożliwia bieżąca analiza
prowadzonych prac, przewidywanie potencjalnych
zagrożeń i ich minimalizowanie. Doświadczenia
i dobre praktyki z poszczególnych obszarów naszej
działalności z powodzeniem wdrażamy i wykorzystujemy
w pozostałych obszarach, w celu ciągłego podnoszenia
jakości świadczonych przez nas usług.
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Thor

Antykorozja
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA
OCHRONY POWIERZCHNI

Usługi konserwacyjno-malarskie z zakresu
antykorozji to główny obszar działalności
FAST SA. Wieloletnie doświadczenie
w tej dziedzinie, wykwalifikowany
personel oraz pełna infrastruktura
techniczna skutkują profesjonalną
realizacją różnorodnych projektów.
Usługi wykonujemy kompleksowo:
od wnikliwej analizy technicznej,
przez prace przygotowawcze, aż po
zastosowanie optymalnej metody
czyszczenia i właściwego systemu
malarskiego lub metalizacyjnego.
Dokładnie monitorujemy każdy etap
zlecenia i czuwamy nad poprawnym
przebiegiem wszystkich prac. Doskonała
logistyka przedsięwzięcia – zarówno na
poszczególnych etapach, jak i między
nimi – oraz bieżące prognozowanie
i minimalizowanie potencjalnych
zagrożeń przekładają się na jakość
i terminowość naszych realizacji.
Zabezpieczenia antykorozyjne
(czyszczenie i malowanie)
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przeprowadzamy w obrębie własnych
ciągów malarskich lub w miejscu
wskazanym przez Klienta, z możliwością
pełnego zabezpieczenia obiektu
przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Prace wykonujemy
zgodnie ze standardami i pod nadzorem
Towarzystw Klasyfikacyjnych. Spełniamy
wszystkie niezbędne wymagania
i zalecenia norm oraz producentów
i klasyfikatorów.
Obszar antykorozji obejmuje: nowe
jednostki pływające, remonty
i przebudowy statków, konstrukcje
offshore oraz wielkogabarytowe
konstrukcje stalowe.
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Thor

Antykorozja
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Nowe jednostki pływające

ANTYKOROZJA

Antykorozja

Nowe jednostki
pływające
SPECJALIZACJA W ZABEZPIECZENIACH
ANTYKOROZYJNYCH

Statki muszą spełniać surowe
normy w zakresie jakości, trwałości
i bezpieczeństwa oraz pełnić swoje
funkcje przez lata. Dlatego należy
je trwale zabezpieczyć. W tym celu
na właściwie przygotowane podłoże
nanosimy specjalistyczną powłokę
antykorozyjną, z uwzględnieniem
szczególnych wymogów technologii
i warunków eksploatacji nowego
obiektu. Stosujemy metodę metalizacji
natryskowej na stal w rejonach
zewnętrznych, ładowniach i części
rejonów wewnętrznych. Wykonujemy
prace z wykorzystaniem aplikowanej

w wysokiej temperaturze farby
Ecospeed, niewymagającej wydokowania
statku. Cieszymy się opinią specjalisty
w konserwacji zbiorników balastowych
(BWT), na słodką wodę (FWT)
i innych specjalnego przeznaczenia.
Zabezpieczenia wykonujemy
zgodnie z wymaganiami Towarzystw
Klasyfikacyjnych i pod rezolucją
IMO (PSPC). Dla każdego zbiornika
przygotowujemy kompleksową
dokumentację. Zabezpieczamy
różnorodne jednostki: od niewielkich,
poprzez duże statki rybackie,
aż po ogromne obiekty pływające.
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Remonty i przebudowy statków

ANTYKOROZJA

Antykorozja

Remonty i przebudowy
statków
JAKOŚĆ I STARANNOŚĆ WYKONANIA
ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ PROJEKTU

Projekty antykorozji w ramach
remontów i przebudów statków to
zadania wymagające bardzo dokładnego
oczyszczenia konserwowanej powierzchni
i profesjonalnego odnowienia powłok
ochronnych. Jakość wykonania tych
operacji przekłada się na dalszą
żywotność eksploatowanych powierzchni.
Prace z zakresu remontów i przebudów,

w pełnej gamie napraw konserwacyjnych,
z uwagi na ich specyfikę, w większości realizacji
prowadzimy w dokach. Dzięki doskonale
rozwiniętemu zapleczu technicznemu, odpowiednim
materiałom i kwalifikacjom naszych pracowników,
zapewniamy pełną obsługę napraw antykorozyjnych
i wyposażeniowych. Prace wykonujemy z najwyższą
jakością i starannością. Zawsze zgodnie ze
specyfikacją projektu.
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ANTYKOROZJA

Offshore
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE KONSTRUKCJE

Konstrukcje offshore należą do
najbardziej wymagających, a projekty
ich zabezpieczenia do najbardziej
skomplikowanych. W FAST SA
zabezpieczamy specjalistyczne jednostki
lub elementy przeznaczone dla przemysłu
wydobywczego gazu i ropy naftowej
oraz energetyki wiatrowej. Wykonujemy
złożone projekty do stawiania i obsługi
wież wiatrowych oraz platform
wiertniczych. Ich skomplikowanie
i wielopłaszczyznowość wymagają od nas
szczególnej troski i zaangażowania, czego
przykładem mogą być podesty do wież

14

wiatrowych o ażurowej konstrukcji,
podlegające szczególnie rygorystycznym
wymaganiom.
Dysponujemy niezbędnymi certyfikatami
upoważniającymi do zabezpieczania
antykorozyjnego konstrukcji offshore,
m.in. NORSOK m-501. Każdy z naszych
projektów realizujemy zgodnie
z wymaganiami Klienta. W trakcie
realizacji projektu preferujemy partnerskie
relacje we współpracy z kooperantami
i Zleceniodawcą, dzięki którym jest ona
konstruktywna i przynosi wszystkim
oczekiwane efekty.

Oﬀshore
Antykorozja
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Konstrukcja BLADT
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Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe

ANTYKOROZJA

Antykorozja

Wielkogabarytowe
konstrukcje stalowe
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO REALIZACJI
Ochrona antykorozyjna
wielkogabarytowych konstrukcji
stalowych wymaga doświadczenia,
odpowiednich umiejętności i właściwie
dopasowanych systemów malarskich.
Kompleksowo i profesjonalnie wykonane
prace związane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym są gwarancją
długotrwałego i bezpiecznego
funkcjonowania tego typu obiektów.

W zależności od oczekiwań naszych
Klientów stosujemy standardowe lub
bardziej zaawansowane rozwiązania,
a każdy realizowany przez nas projekt,
w zależności od jego przeznaczenia,
rozpatrujemy indywidualnie. Bez względu
na to, czy zabezpieczamy elementy
konstrukcji zadaszenia obiektu
użyteczności publicznej, turbiny
czy przęsła mostu.
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Izolacje
BEZPIECZNE I TRWAŁE
ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE
Przemysł stoczniowy musi spełniać
bardzo wysokie wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i komfortu na obiektach
pływających. Stosowane materiały
i rozwiązania izolacyjne odgrywają
ważną rolę w zapewnieniu trwałości,
odporności i wygody użytkowania statku.
Dlatego wszystkie konstrukcje muszą być
właściwie przygotowane do zastosowania
izolacji.
Dobrze zaprojektowane i właściwie
wykonane zabezpieczenia są
nieodzownym warunkiem prawidłowego
przebiegu wszystkich procesów
i zapewniają optymalne funkcjonowanie
całej instalacji.

Świadczymy pełen zakres usług izolacyjnych
dla realizacji morskich, offshore i zastosowań
przemysłowych. Zabezpieczamy powierzchnie
płaskie, rurociągi i kanały spalinowe, w zakresie
izolacji termicznej, ogniowej i akustycznej.
Aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania
oferujemy energooszczędne, bezpieczne i trwałe
rozwiązania służące ochronie przeciwpożarowej,
akustycznej i cieplnej – nie tylko na jednostkach
pływających, ale i na innych obiektach, w obrębie
których realizujemy nasze projekty.
Współpracujemy z dostawcami najlepszych materiałów
izolacyjnych. Do wszystkich prac przygotowujemy
pełną dokumentację techniczną. To kolejny obszar,
w którym nasi Klienci mogą polegać na doskonałych
kompetencjach i najwyższej efektywności
pracowników FAST SA.

Świadczymy pełen
zakres usług izolacyjnych dla
realizacji morskich, oﬀshore
i zastosowań przemysłowych.
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Izolacje

Wyposażenie
wnętrz

INDYWIDUALIZM REALIZACJI I PRECYZJA
WYKONANIA KAŻDEGO WNĘTRZA
Oferta FAST SA zawsze dostosowana jest
do indywidualnych potrzeb Klienta. Pamiętamy
o tym, co najważniejsze. W parze z doskonałym
wykonawstwem musi iść funkcjonalność
i osobowość wnętrza, uwarunkowana
przeznaczeniem obiektu i założeniami
projektowymi. Pracujemy etapowo, co usprawnia
komunikację. Nasi Klienci dokładnie wiedzą, czego
mogą oczekiwać na każdym etapie prac.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwoliło
nam wyspecjalizować się w realizacjach różnego
rodzaju wnętrz. Kompleksowo wyposażamy
i wykańczamy przestrzenie okrętowe, hotelowe
i komercyjne. Wyróżniamy się indywidualnym
podejściem do każdego projektu oraz dbałością
o precyzję i estetykę wykonania.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami,
którzy zapewniają wyposażenie naszych wnętrz
w najlepsze produkty wiodących marek.
Przemyślana funkcjonalność, indywidualne
rozwiązania i umiejętność obróbki różnych materiałów
pozwalają nam podejmować się niestandardowych
przedsięwzięć. Nasze wnętrza wyróżnia elegancja,
niepowtarzalność oraz doskonałe wykonanie.

Nasi Klienci dokładnie wiedzą,
czego mogą oczekiwać na każdym etapie prac.
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Wyposażenie wnętrz
Szczególną wagę przywiązujemy do
produkcji mebli. Posiadamy własną fabrykę
oraz najnowszy park maszynowy. Szeroki
wachlarz surowców, zaawansowane
technologie lakiernicze z możliwością
uzyskiwania głębokich matów i wysokich
połysków, sprawdzone metody
gięcia, umiejętność tworzenia form
niesymetrycznych i łączenia różnorodnych
materiałów oraz precyzja i estetyka
wykonania to nasze niezaprzeczalne atuty.
Połączenie nowoczesnych technologii
z otwartością na potrzeby Klienta
i elastycznym dostosowywaniem produkcji
do jego wymagań przynosi efekty,
z których jesteśmy dumni.

Chętnie dzielimy się naszą
wiedzą. Doradzamy, starając się
być przewodnikiem w mnogości
propozycji dostępnych na rynku –
przy doborze najkorzystniejszych
rozwiązań. Na czas montażu
oddajemy do dyspozycji Klienta
sprawdzone ekipy montażoworemontowe. Nasi fachowcy mają
duże doświadczenie, dotrzymują
terminów i dbają o szczegóły.
Dodatkowo wykonujemy
także pełen zakres prac
wykończeniowych.
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Marine Hotel****

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Hotele

LUKSUS I KOMFORT WYPOCZYNKU

Cenimy sobie jakość, styl i indywidualizm
naszych Klientów. Doskonale rozumiemy
potrzeby i wysublimowane poczucie
estetyki gości obiektów, które wyposażamy.
Dokładamy wszelkich starań, aby
odwiedzający przygotowane przez nas
hotele czuli się w nich komfortowo.
Dlatego podczas realizacji indywidualnych
idei i pomysłów Klientów zwracamy
uwagę na każdy szczegół przekazanej
koncepcji.
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Projekty analizujemy w szerokiej perspektywie,
by nie naruszyć w najmniejszym stopniu ich
indywidualności. Wyjątkowość i niepowtarzalność
realizacji łączymy z precyzją wykonania i wygodą
użytkowania. Nie boimy się wyzwań, również
dotyczących najwyższych możliwych standardów.
Wyposażamy najlepsze obiekty na całym świecie.
Zaufały nam m.in.: World Wide Hotels, Small Luxury
Hotels, Sheraton Hotels, Fair Play Hotels, Crown
Plaza, Marine Hotel, Hotel Narvil.
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Hotel Narvil****

Wyposażenie wnętrz

Hotele

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Statki

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ OKRĘTOWYCH W RAMACH USŁUGI
„POD KLUCZ”
Jesteśmy specjalistami w wyposażaniu
jednostek pływających. Oferujemy
kompleksowe wykończenie
i urządzenie pomieszczeń okrętowych
w ramach usługi „pod klucz”.
Wieloletnie doświadczenie pozwala
nam na realizację zleceń w różnych
standardach, zgodnie z oczekiwaniami
Klienta.

24

Projektujemy, dostarczamy materiały oraz produkujemy meble
i wyposażenie dedykowane konkretnej jednostce, instalując
i montując je na pokładzie. Jesteśmy odpowiedzialni za ustalenia
inżynieryjne, handlowe i logistyczne oraz koordynację wszystkich
pozostałych prac. Doskonale orientujemy się w surowych normach
i wymogach dotyczących projektów okrętowych. Nasze realizacje
charakteryzują się ergonomią, wytrzymałością i optymalnym
wykorzystaniem przestrzeni.
Wyposażyliśmy m.in. jednostki Thor i Innovation.
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Wyposażenie wnętrz

Statki
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Przestrzenie komercyjne

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Wyposażenie wnętrz

Przestrzenie komercyjne

INDYWIDUALNE WYMAGANIA PODYKTOWANE
POTRZEBAMI KLIENTÓW
Biurowe, handlowe, restauracyjne,
bankowe... Wnętrza użyteczności
publicznej charakteryzuje ich własna
specyfika i indywidualne wymagania
podyktowane potrzebami Klientów.
Kompleksowo realizujemy wnętrza

komercyjne – z uwzględnieniem pomieszczeń
szczególnego przeznaczenia – oferując rozwiązania
własne lub według projektu Klienta.
Dbamy o praktyczne aspekty realizacji, dostosowując
efekt do oczekiwań i standardów wymaganych przez
naszych odbiorców.
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FAST SA
ul. Czechosłowacka 3, PL 81-963 Gdynia
T. (+48) 58 554 33 61, F. (+48) 58 554 33 62
E. info@fast.pl, www.fast.pl

DBAMY
O ŚRODOWISKO
Działamy zgodnie z normami
PN-N-18001 i ISO 14001

