
DAB wytwarza niezawodne, technologicznie 
zaawansowane, łatwe w montażu i wydajne 
produkty, zapewniające wysoką oszczędność 
energii w następujących sektorach 
zastosowań domowych i mieszkaniowych: 
ogrzewaniu i klimatyzacji, zaopatrzeniu w 
wodę, podnoszeniu ciśnienia, nawadniania 
ogrodów, wykorzystania wody deszczowej, 
drenażu, odprowadzaniu ścieków, cyrkulacji i 
filtracji wody basenowej.

DAB dostarcza zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania, wysoce wydajne 
i niezawodne, dla wielu zastosowań 
komercyjnych: w systemach obiegowych 
grzewczych i klimatyzacyjnych, od 
zaopatrzenia w wodę i systemów pomp 
przeciwpożarowych, 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.
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Już od ponad 45 lat DAB jest wiodącym producentem w sektorze technologii przepływu i 
zarządzania wodą. DAB oferuje rozwiązania technologiczne, zdolne do zapewnienia 
niezawodności i efektywności oraz optymalizacji zużycia energii w budownictwie 
mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, zastosowań rolniczych i nawodnień.

“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.”
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GSM 2001
TESLA 2005
WACS 2007
BRISAN 2008
ALMA 2009

 

 

Rok założenia: Grudzień 1975 
Siedziba: Mestrino, Padwa (Włochy) 
Łączny Obrót 2020: € 338.000.000 
Ludzie: 1700 na całym świecie
www.dabpumps.com        
www.dabpumps.com.pl

Nabycie:    • LEADER 1998

,

D.Training jest instytucją szkoleniową stworzoną, aby rozwijać i szerzyć 
wiedzę na temat technologii związanej z dystrybucją wody. Doskonałość 
włoskiego przemysłu, nowe technologie i zespół specjalistów są w stanie 
zapewnić szkolenia w 6 różnych językach. Wysoko wykwalifikowana kadra 
pracuje codziennie ramię w ramię z działem handlowym DAB , aby scalić  
badania i technologię wraz ze znajomością rynku. D.Training jest w stanie 
zaoferować spersonalizowaną i modułową propozycję nauczania, w tym 
wykłady i prelekcje, wizyty w zakładach produkcyjnych, seminariach i 
zajęciach on-line.

Wspieramy naszych Klientów w całym procesie sprzedaży, 
świadcząc usługi zarówno przed jak 
i posprzedażowe. Personel techniczny i handlowy udziela 
informacji oraz wskazówek w określeniu najlepszego rozwiązania 
dostosowanego do potrzeb, a także wspiera w dokładnej ocenie 
możliwości instalacji wybranego urządzenia.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, DAB 
opiera się na sieci Autoryzowanych Centrów Serwisowych 
położonych na terenie kraju i stale ją rozwija.



• 6 ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH

• 14 SPÓŁEK
HANDLOWYCH
NA CAŁYM
SWIECIE

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.  

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

W TROSCE O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Nie chodzi o to aby rozmawiać wyłącznie o parametrach technicznych lub chwalić 
się, że jesteś lepszy od konkurencji.

Zacznijmy od użytkowników - jeśli możesz dać im coś, co ułatwi ich codzienne 
zadania, nie musisz ich przkeonywać aby za Tobą podążali.
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PRZYSTĘPNE CENOWO 
ZDALNE ZARZĄDZANIE 
INSTALACJAMI




