
DAB W SKRÓCIE
Już od ponad 40 lat, DAB jest wiodącym producentem w sektorze technologii 
przepływu i zarządzania naszym najcenniejszym zasobem, którym jest woda. 
DAB oferuje rozwiązania technologiczne, zdolne do zapewnienia niezawodności i 
efektywności oraz optymalizacji zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, 
budynkach użyteczności publicznej, zastosowań rolniczych i nawodnień.

Rok założenia: grudzień 1975 
Siedziba: Mestrino, Padwa (Włochy) 
Łączny Obrót 2015: € 266.000.000 
Ludzie: 1508 osób na całym świecie 
Strona: www.dabpumps.com

Nabycie:       • LEADER 1998
• GSM 2001
• TESLA 2005
• WACS 2007
• BRISAN 2008
• ALMA 2009

NASZE ROZWIĄZANIA

DAB wytwarza niezawodne produkty, tech-
nicznie zaawansowane, łatwe w montażu 
i wydajne, zapewniając wysoką oszczęd-
ność energii w następujących sektorach 
zastosowań domowych i mieszkaniowych: 
ogrzewaniu i klimatyzacji, zaopatrzeniu w 
wodę i zwiększaniu ciśnienia, nawadniania 
ogrodów, korzystania z wody deszczowej, 
drenażu, gromadzeniu i utylizacji ścieków, 
cyrkulacji i filtracji wody basenowej.

DAB dostarcza zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania, wysoce wyda-
jne i niezawodne, dla wielu zastosowań 
komercyjnych: w systemach obiegowych 
grzewczych i klimatyzacyjnych, od zao-
patrzenia w wodę i systemów pomp przeci-
wpożarowych, do przetłaczania ścieków.

DAB oferuje rozwiązania pomp do wydo-
bywania wody głębinowej do celów rol-
niczych i nawadniania. Wysokiej jakości 
pompy głębinowe i silniki, solidne i zdolne 
do zagwarantowania wysokiej wydajności 
energetycznej. Szeroka gama produk-
tów zaspokoi potrzeby wszelkich typów 
układów, do zastosowań przemysłowych i 
wodociągowych.

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE 

BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ 

ROLNICTWO I 
NAWADNIANIE 

“Proste i wydajne rozwiązania są największymi rodzajami 
innowacji. Technologia naszych produktów 
mówi tym samym językiem tych, którzy
kupują lub korzystają z nich.
To jest nasza siła.”

Sandro Stramare
Dyrektor Generalny Grupy DAB



WYKONANE PRZEZ LUDZI DLA LUDZI 
DAB inwestuje i wierzy w swoich pracowników; w szczególności, że każda osoba 
wnosi własny wkład w zakresie umiejętności i wiedzy. Każdy pojedynczy pracownik 
DAB jest częścią firmy, każdy pojedynczy pracownik to zarazem firma DAB.

Sandro Stramare 
Dyrektor Naczelny Grupy

Paolo Montanari 
Dyrektor Marketingu Grupy

Paolo Menon
Dyrektor Zarządzający Grupy

Bjarne Vognsen
Dyrektor Finansowy Grupy

Francesco Sinico
Dyrektor Grupy ds. Rozwoju i 
Wdrożeń

• 7 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
WŁOCHY: DAB Mestrino 

  DAB Brendola 
  DAB Bientina 
  DAB Castello di Godego
  DAB San Germano dei Berici

WĘGRY: DAB Nagykanizsa
CHINY:   DAB Qingdao

• 10 SPÓŁEK HANDLOWYCH
DAB Wielka Brytania Bishop’s Storford
DAB NIEMCY Tonisvorst
DAB Holandia Drunen 
DAB BELGIA Groot Bijgaarden
DAB HISZPANIA Madryt
DAB ROSJA Moskwa
DAB POŁUDNIOWA AFRYKA Pretoria
DAB POLSKA Warszawa
DAB USA Ladson
DAB MEKSYK Miasto Meksyk

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wierzymy, że zabezpieczenie środowiska jest możliwe nie tylko poprzez ekolog-
iczne produkty, ale przede wszystkim dzięki odpowiedzialnym osobom. Dlatego 
też staramy się zmniejszyć zużycie produktów, pracując nad projektami o niskim 
oddziaływaniu na środowisko, doborze partnerów i dostawców zgodnych z naszą 
etyką oraz realizować ekologiczne kodeksy postępowania w celu zwiększenia 
świadomości na temat wszystkich osób pracujących w DAB mających znaczenie 
w zmniejszaniu ilości odpadów oraz w poszanowaniu środowiska, począwszy od 
najbardziej błahych codziennych czynności, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
firmy. 

ZARZĄD

• 2 BIURA HANDLOWE
DAB UKRAINA Kijów
DAB KENJA Nairobi

• 33 WŁOSKIE AGENCJE
HANDLOWE

• 150 WŁOSKICH CENTRÓW
SERWISOWYCH

Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy
Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950

www.dabpumps.com


