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Szanowni Państwo!

Jako Zarząd spółki Zeman HDF Sp. z o. o. chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasze przedsiębiorstwo. Jesteśmy członkiem grupy Zeman 
Beteiligungs GmbH z siedzibą w Wiedniu. Na polskim rynku działamy od roku 1992 gdzie jako firma inżynieryjna, zajmowaliśmy się głównie 
lekkimi obudowami. Kolejne lata to rozwój przede wszystkim w kierunku konstrukcji stalowych, pozyskiwanie nowych doświadczeń 

i kompetencji. 

Konstrukcje stalowe od początku były nam szczególnie bliskie głównie z uwagi na umiejscowienie Zeman HDF w Grupie Zeman, obok jednej 
z najnowocześniejszych w naszym kraju wytwórni konstrukcji stalowych. W kolejnych latach, odpowiadając na potrzeby rynku budowlanego 
w Polsce rozwinęliśmy również Generalne Wykonawstwo hal produkcyjnych i magazynowych wraz z towarzyszącymi im budynkami 
biurowymi. Realizując obiekty w systemie Generalnego Wykonawstwa staramy się jednocześnie unikać konkurowania z naszymi naturalnymi 
Zamawiającymi, jakimi są duże przedsiębiorstwa budowlane.

Nasze przewagi rynkowe staramy się budować głównie w oparciu o głęboką świadomość inżynierską, pozostając jednocześnie firmą rodzinną 
z tradycjami. Posiadamy własne biuro projektowe oraz bogaty wachlarz doświadczeń (blisko 1000 obiektów zrealizowanych w kraju 
i za granicą). 

Oferujemy Państwu kompleksowe podejście do tematu konstrukcji. Kompleksowość w naszym rozumieniu obejmuje rozpoznanie potrzeb 
Zamawiającego, ustalenie danych wyjściowych, analizę projektową, dostawę i montaż konstrukcji, ale także innych komponentów gotowego 
obiektu. 

Specjalizujemy się zarówno w prostych konstrukcjach halowych jak i skomplikowanych obiektach inżynierskich. Chętnie świadczymy usługi 
jako Generalny Wykonawca dla prywatnych Inwestorów. W naszym portfolio znajdują się bardzo różnorodne obiekty: od prostych hal, obiektów 
logistycznych poprzez realizacje dla hut, cementowni, rafinerii aż do najbardziej skomplikowanych obiektów inżynierskich. 

Nasze wieloletnie doświadczenia sytuują nas w czołówce polskich firm konstrukcyjnych. Chcemy dostarczać satysfakcjonujące Inwestorów 
i Zamawiających, zoptymalizowane rozwiązania techniczne. Jednocześnie pragniemy zachować nasze indywidualne podejście do Partnerów 
biznesowych. Podejście, które pozwala nam pozostawać zawsze blisko ludzi, wspólnie rozwiązywać powstające problemy i zachowywać naszą 
wyjątkowość i profesjonalizm.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Marek Maciążek
Członek Zarządu

Artur Lassota
Członek Zarządu



www.zeman.pl4

bi
ur

o 
pr

oj
ek

to
w

e

Biuro projektowe

Nasze biuro projektowe to przede wszystkim zespół doświadczonych Projektantów i Konstruktorów.

 Opracowujemy:
• projekty budowlane w zakresie konstrukcyjnym,
• projekty wykonawcze,
• dokumentację warsztatową,
• analizy stanów montażowych,
• analizy inżyniersko-ekonomiczne,
• analizy prętowe oraz oparte o MES.

Modelowanie odbywa się przestrzennie, z wykorzystaniem nowoczesnego, licencjonowanego oprogramowania. Staramy się zaspokajać potrzeby różnych projektów: 
małych i dużych, prostych oraz skomplikowanych, nowoczesnych i tradycyjnych. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszego przedsiębiorstwa, popartym setkami 
wykonanych i zrealizowanych w terenie projektów. Podążamy za nowoczesnymi trendami w projektowaniu konstrukcyjnym, ale bywamy również prekursorami rozwiązań 
inżynierskich. Nie odrzucamy rozwiązań tradycyjnych, zawsze dążymy do świadomych wyborów: bezpiecznych, ekonomicznych, weryfikowalnych.
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Zespoły  realizacyjne

Działalność naszego przedsiębiorstwa oparta jest o cztery zespoły realizacyjne. Każdy zespół prowadzi własną akcję ofertową, pozyskuje zamówienia, realizuje projekty 
i utrzymuje stały kontakt z Klientem.

Struktura budowy zespołów jest wynikiem wieloletnich doświadczeń przedsiębiorstwa. Na czele zespołu stoi Kierownik Projektu, odpowiedzialny za całość realizacji 
zlecenia. Kierownik Projektu jest wspierany przez dwoje Inżynierów Projektu oraz Konstruktora Prowadzącego. Członkowie każdego zespołu doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że aby odpowiednio rozpoznać i zrealizować każde zamierzenie inwestycyjne konieczne są:

• odpowiednie wsłuchanie się w to co mówi do nas Klient, w jego potrzeby,
• przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej na podstawie poczynionych ustaleń,
• wysunięcie propozycji,
• otrzymanie akceptacji Klienta.

Zespoły realizacyjne ściśle współpracują z naszym Biurem Projektowym oraz zespołem Kierowników Budów.
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Zespół Kierowników Budów

To przede wszystkim doświadczona i uprawniona kadra inżynierska. Nasi Kierownicy Budów posiadają wiedzę i doświadczenie zdobyte 
na wielu budowach. Potrafią sobie doskonale poradzić zarówno w realizacjach standardowych, jak i nietypowych. Kierownicy Budów 
współpracują z Klientem, uczestniczą w naradach koordynacyjnych, organizują prace na budowach, stanowią inżynierskie wsparcie dla Klienta, 
na placu budowy.

W realizowanych przez nas obiektach opieramy się na własnych, niezwykle doświadczonych brygadach montażowych, ale również na pracy 
sprawdzonych firm podwykonawczych. Działania jednych i drugich są nadzorowane przez naszych Kierowników Budów.

W sytuacji, gdy to my jesteśmy podwykonawcą Kierownik Budowy pełni automatycznie rolę Kierownika Robót w branży konstrukcyjnej.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zeman.pl
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Zamawiający: Agata S.A. Katowice
Termin realizacji:  2016

Przybliżona wartość robót Zeman HDF:  2.900.000,00 PLN

Agata Meble Warszawa
Salon meblowy o powierzchni około 10.000 m²

„Klient nadał kształt i formę, my dostosowaliśmy konstrukcję.”
Artur - Prezes
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Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, 
dostawa i montaż konstrukcji stalowej salonu i części magazynowej

* Optymalne wykorzystanie profili SIN oraz układów kratowych
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Zamawiający: Democo Poland Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2017 - 2019

Zakres prac:
projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, 
prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali, budynku hafciarni 
i łącznika wraz z warstwą nośną dachu

Zamawiający: Agata S.A. Katowice
Termin realizacji: 2017

Zakres prac:
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa 
i montaż konstrukcji stalowej salonu i części magazynowej

Profix Sp. z o.o. Łomna Las 
Rozbudowa centrum dystrybucyjno-handlowego

Agata Meble Lublin 
Salon meblowy o powierzchni około  9.000 m²
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Zamawiający: K&K HydroBud Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2018

Zakres prac:
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa 
i montaż konstrukcji  stalowej hali wraz z antresolą

Zamawiający: Eko Tech Warszawa Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2018

Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa 
i montaż konstrukcji  stalowej hali i boksów wraz z lekką obudową ścian i dachu

Sotrab Olszowa 
Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem biurowym

Radkom Radom 
Rozbudowa budynku hali sortowniczej 
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Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2015

Zakres prac:
projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, 
prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalo-
wej dachu ze schodami w strefie technicznej

„Technologia i organizacja montażu musiały zo-
stać precyzyjnie dopasowane do dużych ciężarów 
oraz  ponadprzeciętnych rozpiętości konstrukcji.”  
Mariusz - Kierownik Robót

Akademickie Centrum 
Sportowo-Dydaktyczne Łódź
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Zamawiający: Roland Investments Sp. z o.o
Termin realizacji: 2008 - 2009

Zakres prac:
projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa, 
prefabrykacja, dostawa oraz montaż konstrukcji  
stalowej galerii i kina wraz z warstwą nośną dachu

„Nietypowym zagadnieniem projektowym była 
analiza stanów montażowych z uwagi na insta-
lację ośmiu naturalnych, kilkunastometrowych 
palm wewnątrz budynku.” 
Maciej - Konstruktor

Bonarka City Center Kraków 
Wielofunkcyjne centrum handlowo-
rozrywkowe  o powierzchni około  91.000 m²
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Zamawiający: Konsorcjum  Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM
Termin realizacji: 2014 - 2017

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 32.900.000,00 PLN

Dworzec PKP Nowa Łódź Fabryczna
ko
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„Odwzorowanie projektowanej geometrii konstrukcji i jakość spawanych połączeń 
montażowych umożliwiają wykonanie największych przekryć strukturalnych.”
Mariusz - Kierownik Robót

Nagroda Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych:
Konstrukcja Stalowa - Realizacja Roku 2017
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Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, 
prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji  stalowej świetlików 
oraz poszycia świetlików i elewacji
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* Realizacja zadania obejmowała wykonanie trzech świetlików 
o łącznej powierzchni pokrycia 17.840 m²
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Zamawiający: Aldesa Construcciones Polska
Termin realizacji: 2015

Zakres prac:
dokumentacja warsztatowa, prefabrykacja, do-
stawa oraz montaż konstrukcji stalowej zadasze-
nia hali peronowej dworca

„Największym problemem technicznym z jakim się  
zetknęliśmy podczas tej realizacji było gięcie pro-
fili HEA na tak niewielkie promienie. Finalnie wraz 
z naszymi Partnerami Biznesowymi poradziliśmy 
sobie z problemem modelowo. ” 
Kamila – Kierownik Projektu

Dworzec PKP Gliwice
Zadaszenie hali peronowej dworca PKP
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Zamawiający: HB Reavis Construction PL
Termin realizacji: 2015

Zakres prac:
projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa,  
prefabrykacja, dostawa oraz montaż konstrukcji  
stalowej zadaszenia

„Konstrukcja została zrealizowana w oparciu o zastoso-
wanie opatentowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
węzłów. Zaletą rozwiązania „wielościennego węzła do 
łączenia struktur przestrzennych” jest możliwość zbu-
dowania węzła z dostępnych na rynku blach oraz jego 
prostota przygotowania i wykonania bez użycia wysoko 
wyspecjalizowanych narzędzi wytwórczych.” 
Jerzy - Konstruktor

Dworzec PKP 
Warszawa Zachodnia
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Zamawiający: Poznań City Center I Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2011 - 2012

Zakres prac:
projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa, 
prefabrykacja, dostawa oraz montaż konstrukcji  
stalowej przekrycia strukturalnego oraz parkingu 
wielopoziomowego

„Konstrukcja stalowa parkingu o ciężarze około 
600 ton to swojego rodzaju „most” umożliwiający 
realizację trzech kondygnacji parkingu ponad 
tunelem, łączącym istniejący dworzec PKP 
z peronami.”   
Wojciech - Konstruktor Prowadzący

Zintegrowane Centrum
Komunikacyjne Poznań
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Zamawiający: Astaldi  S.p.A.
Termin realizacji: 2014 - 2016

Zakres prac:
projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa,  
prefabrykacja, dostawa oraz montaż konstrukcji  
stalowej terminalu

„Wizja architektoniczna i bezpieczeństwo - szero-
kie możliwości jakie daje stal.” 
Katarzyna - Inżynier Projektu

23

Terminal Balice Kraków
Terminal Międzynarodowego Portu Lotniczego
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Zamawiający: RESBEX Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2011

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 5.700.000,00 PLN

Centrum Kongresowo-Sportowe Arłamów
Zadaszenie dziedzińca Hotelu Arłamów w Centrum Kongresowo-Sportowym
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„Wyjątkowość tej konstrukcji polegała na lokalizacji… Z poziomu naszej 
budowy nie było nic innego widać, żadnej cywilizacji, tylko piękną zieleń”. 
Wojciech – Kierownik Robót
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Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, 
prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji  stalowej szklanego 
zadaszenia dziedzińca
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* W realizacji zadania dach został podzielony na 70 elementów 
tzw. drabin połączonych na miejscu realizacji 800 luźnymi 
elementami oraz 400 krzyżulcami.
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Zamawiający: Waagner Biro Austria
Termin realizacji: 2004

Zakres prac:
dokumentacja warsztatowa konstrukcji dru-
gorzędnych, prefabrykacja, dostawa i montaż  
kompletnej  konstrukcji  stalowej atrium, elewacji  
wieży, kondygnacji technicznych

Parametry atrium:
powierzchnia atrium: 10.200 m² 
8.000 elementów konstrukcji, 
5.000 indywidualnych węzłów

Złote Tarasy Warszawa
Strukturalne zadaszenie atrium kompleksu 
handlowo-biurowo-rozrywkowego
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Zamawiający: Waagner-Biro Stahlbau AG
Termin realizacji: 2010

Zakres prac:
prefabrykacja, dostawa i montaż  konstrukcji  sta-
lowej zadaszenia wraz z linami i wypełnieniem 
z paneli

Parametry zadaszenia:
rozpiętość osiowa łuku:  72 m 
maksymalna wysokość: 17,5 m
ciężar konstrukcji: 165 ton

27

Tollgate Baku (Azerbejdżan)
Zadaszenie nad punktem poboru opłat - bramą 
prowadzącą do międzynarodowego lotniska
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Zamawiający: Ghelamco Poland  Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2015

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 3.600.000,00 PLN

Warsaw Spire GAZEBO Warszawa
Nowoczesna restauracja i koktajl bar Genesis w kompleksie Warsaw Spire
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„Małe jest piękne – futurystyczna restauracja Genesis zrealizowana 
w oparciu o przekrycia strukturalne z konstrukcji stalowej.”  
Katarzyna - Inżynier Projektu
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Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, prefa-
brykacja, dostawa i montaż kompletnej  konstrukcji  stalowej
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* Konstrukcja została podzielona na 50 segmentów wysyłkowych oraz 
około 660 luźnych elementów łączących kolejne segmenty. Wszystkie 
węzły pomiędzy segmentami zostały zaprojektowane i wykonane jako 
spawane na budowie w docelowej pozycji w przestrzeni.
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Zamawiający: MIRBUD SA
Termin realizacji: 2014 - 2015

Zakres prac:
projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa, 
prefabrykacja, dostawa oraz montaż konstrukcji  
stalowej zadaszenia trybuny zachodniej

Parametry techniczne:
ciężar konstrukcji stalowej około 500 ton

ŁKS Łódź
Zadaszenie trybuny zachodniej stadionu 
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Zamawiający: Konsorcjum Alpine Bau 
Deutschland AG NL Berlin – Alpine Bau GmbH – 
Alpine Construction  Polska Sp. z o.o. - Budus SA
Termin realizacji: 2009 - 2010

Zakres prac:
dokumentacja warsztatowa oraz prefabrykacja, 
dostawa, montaż konstrukcji stalowej trzpieni 
słupów stropów zespolonych i konstrukcji dachu 
wraz z warstwą nośną dachu

Parametry techniczne:
ciężar konstrukcji stalowej około 2.800 ton

MKS Cracovia Kraków
Zadaszenie nad trybunami stadionu
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Zamawiający: Lafarge
Termin realizacji: 2008

Zakres prac:
analiza stanów montażowych, prefabrykacja, do-
stawa oraz montaż  konstrukcji  stalowej zadasze-
nia silosu klinkieru, mostu transportowego oraz 
Penthaus, platformy i budynków serwisowych

Parametry techniczne i metoda montażu:
średnica kopuły: 55 m
wysokość kopuły: 22 m
ciężar podnoszonej konstrukcji: 320 ton
scalanie kopuły na poziomie terenu obok silosu,
montaż za pomocą dźwigów o udźwigu 750 ton

Cementownia Kujawy Piechcin 
Zadaszenie silosu klinkieru cementowni „Kujawy” 
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Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2017

Zakres prac:
dokumentacja warsztatowa oraz prefabrykacja, 
dostawa, montaż konstrukcji  stalowej zadaszenia 
silosu wraz z estakadą

Parametry techniczne i metoda montażu:
średnica kopuły: 46 m  
wysokość podnoszenia: 42 m
ciężar wciąganej konstrukcji stalowej: 80 ton
scalanie na poziomie terenu wewnątrz silosu, 
montaż za pomocą wciągników hydraulicznych

Cukrownia Stargard Szczeciński 
Zadaszenie silosu na cukier



www.zeman.pl34

konstrukcje
logistyczne

prace projektowe

prefabrykacja

dostawa

montaż



www.zeman.pl



36 www.zeman.pl

Zamawiający: Mirbud SA
Termin realizacji: 2018

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 8.200.000,00 PLN

Panattoni  Szczecin Trzebusz
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Hale centrum logistycznego  Panattoni Park

„Prostota i powtarzalność w projekcie konstrukcji z jednej strony, a organizacja prac montażowych  
z drugiej, stanowiły dla nas gwarancję skutecznego przekrycia przestrzeni logistycznych.”
Mariusz - Kierownik Robót
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Zakres prac: 
projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową, 
prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej hal 
wraz z budynkami pomocniczymi

ko
ns

tr
uk

cj
e 

lo
gi

st
yc

zn
e

* Lekka konstrukcja kratowa hal magazynowych 
o powierzchni około 81.000 m²
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Zamawiający: MIRBUD S.A.
Termin realizacji: 2015

Zakres prac:
projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa i montaż 
konstrukcji  stalowej hal

Zamawiający: MIRBUD S.A.
Termin realizacji: 2013

Zakres prac:
projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa i montaż 
konstrukcji  stalowej hali

Panattoni Łódź 
Hale centrum logistycznego o powierzchni około 30.000 m²

ProLogis Park Wrocław V Nowa Wieś Wrocławska 
Hala logistyczna parku magazynowego Prologis o powierzchni około 18.300 m²
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Zamawiający: MIRBUD S.A.
Termin realizacji: 2018

Zakres prac:
projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa i montaż 
konstrukcji  stalowej hal

Zamawiający: MIRBUD S.A.
Termin realizacji: 2017

Zakres prac:
projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową, prefabrykacja, dostawa i montaż 
konstrukcji  stalowej hal

Panattoni Załom Szczecin
Hale centrum logistycznego  o powierzchni około 39.000 m²

Panattoni Park ALFA Sosnowiec 
Hale centrum logistycznego  o powierzchni około 32.000 m²
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Zamawiający: Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2007 - 2008 

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 20.000.000,00 PLN

ZEKON Sp. z o.o. Ruda Śląska
Hala produkcyjna wraz z budynkiem socjalnym o powierzchni około 10.100 m²
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„Budowaliśmy dla Grupy – generalne wykonawstwo zakładu produkcyjnego, 
wytwórni konstrukcji stalowych.” 
Artur - Prezes
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Zakres prac: 
generalne wykonawstwo
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* Hala wytwórni konstrukcji stalowych z własną linią techno-
logiczną do produkcji profili SIN, zaprojektowana i wykonana 
z wykorzystaniem profili z falistym środnikiem
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Zamawiający: JBG Sp. z o.o. 
Termin realizacji: 2007 - 2008

Przybliżona wartość robót Zeman HDF:  
25.300.000,00 PLN

Zakres prac: generalne wykonawstwo

* generalne wykonawstwo ukierunkowane na in-
nowacyjność przy realizacji robót ziemnych, kon-
strukcyjnych i instalacyjnych

„Właściwe planowanie i skuteczna koordynacja 
wszystkich branż gwarancją wykonania każdej 
inwestycji.” 
Mariusz - Kierownik Budowy

JBG Sp. z o.o. Żory
Hala produkcyjno-magazynowa z infrastrukturą 
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Zamawiający: PWSZ w Chełmie
Termin realizacji:  2009 - 2010

Przybliżona wartość robót Zeman HDF:  
850.000,00 PLN  

Zakres prac:  generalne wykonawstwo

* analiza techniczna i koordynacja wszystkich prac 
w celu znalezienia skutecznych i ekonomicznych 
rozwiązań

„Kompleksowość realizacji inwestycji wyróż-
nia generalnego wykonawcę od podwyko-
nawców, wykonujących prace tylko częściowo  
i w pewnym zakresie.” 
Wojciech - Kierownik Robót

Hangar Depułtycze Królewskie
Hangar dla samolotów wraz z infrastrukturą
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Zamawiający: Intelligent Logistic Solutions 
Termin realizacji: 2013 - 2014

Przybliżona wartość robót Zeman HDF:  
32.100.000,00 PLN

Zakres prac:
generalne wykonawstwo

Parametry techniczne:
powierzchnia obiektu: 9.000 m²

„Nowoczesne generalne wykonawstwo to inno-
wacyjne rozwiązania.” 
Mariusz - Kierownik Budowy

Intelligent Logistic Solutions Łódź
Hurtownia farmaceutyczna z towarzyszącymi 
budynkami
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Zamawiający: Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2010

Przybliżona wartość robót Zeman HDF:  
1.100.000,00 PLN

Zakres prac:
generalne wykonawstwo

Parametry techniczne:
powierzchnia obiektu: 1.500 m²

„Najlepszym wyznacznikiem jakości świadczo-
nych usług jest doświadczenie”. 
Marcin – Kierownik Projektu

47

Farby KABE Katowice
Hala produkcyjna mas tynkarskich
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Zamawiający: MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji SA
Termin realizacji: 2011 - 2012

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 1.800.000,00 PLN

Zakres prac: generalne wykonawstwo

„Ciekawym zagadnieniem było zaprojektowanie i realizacja niestandardowych koszy 
na dachu krytym dwuwarstwową blachą trapezową” 
Gabriela – Konstruktor Lekkiej Obudowy

Zamawiający: FENCO Krzysztof Kawa
Termin realizacji: 2016 - 2018

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 6.200.000,00 PLN

Zakres prac: generalne wykonawstwo

„Właściwe zdefiniowanie potrzeb i warunków brzegowych oraz odpowiednie 
założenia projektowe z uwzględnieniem map obciążeń są podstawą projektowania 
każdej Inwestycji” 
Wojciech – Projektant

NTP Kędzierzyn Koźle
Hala magazynowo-produkcyjna – odlewnia aluminium  o powierzchni około 6.000 m²

Fenco Siemianowice Śląskie 
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym
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Zamawiający: PROFARB Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2012 - 2013

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 18.000.000,00 PLN

Zakres prac: generalne wykonawstwo 

„Przedmiotem inwestycji była budowa zakładu do przerobu technicznych tłuszczów 
zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny. 
Instalacja miała charakter nowatorski na skalę krajową i w zamierzeniu pozwalała na 
zagospodarowanie dotychczas niewykorzystywanych tłuszczów.” 
Janusz – Kierownik Projektu

Zamawiający: HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2007

Przybliżona wartość robót Zeman HDF: 8.000.000,00 PLN

Zakres prac: generalne wykonawstwo 

„Nieprzewidziane zdarzenia na budowie to codzienność. Zdarzają się odkrycia 
archeologiczne. Dzięki współpracy doświadczonej kadry budowlanej oraz sprawności 
archeologów zadanie inwestycyjne zrealizowano w terminie.” 
Wojciech – Kierownik Budowy

Azoty Adipol SA Chorzów
Zakład do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych

Herz Wieliczka
Hala magazynowa o powierzchni około 5.000 m²
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2019 Kompostownia     Goleniów
2019 Salon Agata Meble    Kielce
2019 Salon Agata Meble    Gdańsk
2019 Salon Agata Meble    Włocławek
2019 Hala sportowa IV LO    Katowice
2019 Kompleks biurowy VARSO    Warszawa
2019 Hala magazynowa Frubella   Białobrzegi
2019 Hala produkcyjna Ramelbud   Szczurowa
2019 Centrum handlowe Manufaktura   Łódź
2019 Kompleks biurowy The Warsaw HUB  Warszawa
2019 Hala produkcyjno-magazynowa Cewe  Kędzierzyn-Koźle
2019 Hala produkcyjno-magazynowa Hutchinson  Zawada
2018 Lotnisko Chopina    Warszawa
2018 Galeria handlowa    Czeladź 
2018 Salon Agata Meble    Opole
2018 Hale magazynowe MLP    Czeladź
2018 Hala magazynowa Leyko    Kraków
2018 Obiekt handlowy Komfort    Warszawa
2018 Hala magazynowa Klamal    Radom
2018 Hala magazynowa Gordon   Toruń
2018 Hala magazynowa Midlang   Feios (Norwegia)
2018 Obiekt przemysłowy Exalus   Kuchary
2018 Budynek produkcyjny Profit   Niepołomice

Lista wybranych realizacji

Zarząd Zeman HDF Sp. z o. o.  składa podziękowania pracownikom firmy zaangażowanym w projekt niniejszego folderu.
Za zaangażowanie, za perfekcję, za inicjatywę oraz całość pracy włożonej w powstanie folderu mimo wypełniania swoich codziennych obowiązków.
Agnieszce, Beacie, Katarzynie,

Dziękujemy.

Podziękowania

2018 Hala produkcyjna II Frenzak   Mikołów 
2018 Galeria handlowa A Centrum   Miechów
2018 Hala produkcyjna F2J Reman   Radom
2018 Centrum handlowe Vendo Park   Ostrołęka
2017 Park Wodny     Kielce
2017 Wieża widokowa     Krynica Zdrój
2017 Salon Agata Meble    Nowy Sącz
2017 Centrum Treningowe    Września
2017 Hala produkcyjna Gedia    Nowa Sól
2017 Zakład produkcyjny SRG    Bolesławiec
2017 Centrum logistyczne MLP    Mirków
2017 Centrum Praskie Koneser    Warszawa
2017 Hala produkcyjna Frenzak    Mikołów
2017 Hala magazynowa RS Bau    Sośnicowice
2017 Hala logistyczna DL Invest    Psary
2017 Hala produkcyjna Szel-Tech   Mielec
2017 Hala magazynowa Albatros   Wałcz
2017 Hala produkcyjna Euroforta   Singerei (Mołdawia)
2017 Zakład produkcyjny Lajkonik   Skawina
2017 Laboratorium Magneti Marelli   Sosnowiec
2017 Konstrukcje przemysłowe Elkem   Bremanger (Norwegia)
2017 Hurtownia farmaceutyczna Pelion   Lublin
2017 Zakład Utylizacji Odpadów Radkom  Radom



- realizacje Zeman HDF na terenie Polski

- realizacje zawarte w katalogu






