
Ditta Seria specjalizuje się również w fachowym świadczeniu 
usług w zakresie wynajmu żurawi kołowych i wieżowych, 
ładowarek i podnośników teleskopowych, zawodowej obsłudze 
operatorskiej oraz profesjonalnym doradztwie w doborze sprzętu.

...wielkie rzeczy!

Żdżary 75a
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

tel. +48 48 674 41 72
fax: +48 48 674 41 71
dittaseria@dittaseria.pl

www.dittaseria.pl

Żdżary 75a

Warszawa
Poznań

Radom
Żdżary 75a

Zrealizowane przez nas inwestycje w Polsce 

i za granicą, są dowodem wysokiej jakości 

usług. Na Państwa życzenie przedstawimy listę 

referencji wykonanych przez nas obiektów.

NASZE REALIZACJE
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Ditta Seria jest polską fi rmą należącą do grona 
liderów w zakresie projektowania, produkcji 
i montażu konstrukcji stalowych. Świadczymy 
usługi na rynku polskim i zagranicznym. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy obiekty, które spełniają wysokie wymagania 
i standardy Inwestorów. Kompleksowa obsługa z pominięciem podwykonawców, sprawia iż 
wszystkie etapy inwestycji są realizowane w terminie i z najwyższą dokładnością, poczynając 
od koncepcji wizualnej, projektu architektonicznego i wykonawczego, przez fazę realizacji, po 
gotowy obiekt „pod klucz”.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo hale stalowe z przeznaczeniem na:

 hale magazynowe
 hale produkcyjne
 hale sportowe i rekreacyjne
 obiekty biurowe i centra handlowe
 przechowalnie, mroźnie
 obiekty inwentarskie, wiaty i inne.

Specjalizujemy się również w projektowaniu oraz wykonawstwie nietypowych 
i specjalistycznych konstrukcji, tj. wieże technologiczne, maszty, itp. Ditta-Seria to również 
przedstawiciel największych polskich i zagranicznych producentów płyt warstwowych, blach 
trapezowych, blacho-dachówek oraz akcesoriów tj. świetliki, klapy dymowe, obróbki blacharskie, 
bramy, okna, drzwi i inne. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wytrzymałość 
naszych konstrukcji. Wszystkie elementy wchodzące w skład hali są zgodne z normami, 
posiadają atesty i certyfi katy, aprobaty i dopuszczenia.

Doświadczenie oraz wysoko specjalistyczne wyposażenie pozwala nam oferować 
najwyższy poziom usług, o czym świadczą inwestycje zrealizowane między innymi dla: 

 Ceramika Marconi Sp. z o.o.
 Emig Sp. z o.o.
 Mostostal Warszawa S.A.
 Polcolorit S.A.
 Coperion S.R.L.
 Nova Ceramika Sp. z o.o.
 Dinter Polska Sp. z o.o.
 Centrostal Kielce

 G+H Kuhllager-und Industriebau Gmbh
 Silka Production Sp. z o.o.
 Agmabud Sp. z o.o.
 Technobeton Sp. z o.o.
 Ceramika Końskie Sp. z o.o.
 Ceramika Nowa Gala S.A.
 Janfriut Sp. z o.o.
 Fol-Plast Zawadka Sp.j.

Grono wyspecjalizowanych architektów i konstruktorów naszego Biura Projektowego, 
zajmie się znalezieniem najlepszych rozwiązań architektonicznych. Wykona kompletne, 
pełno branżowe projekty architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze i warsztatowe.

Nasze architektoniczne wizualizacje 3D, przybliżą i zobrazują Państwa inwestycje 
w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko po to, by uniknąć błędów, dla których w naszych 
realizacjach nie ma miejsca. Do dyspozycji projektantów jest wysokiej klasy oprogramowanie, 
które umożliwi im optymalizację ciężaru konstrukcji, a przez to obniży koszt inwestycji.

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta. Stosujemy różne rodzaje 
dźwigarów w zależności od przeznaczenia konstrukcji.

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne:

MOCOWANIE 
STOPY SŁUPA

MOCOWANIE RYGLA
DACHOWEGO

WĘZEŁ KALENICOWY MOCOWANIE PŁATWI
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