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POCZĄTKI

Firma DAB powstała  
z połączenia czterech firm 
zajmujących się tłoczeniem 
ze stali nierdzewnej, 
tłoczeniem laminowanym, 
żeliwnymi obudowami, 
uzwojeniem silników  
i formowaniem elementów  
z tworzyw sztucznych.

ORIENTACJA 
W RYNKU

Zapotrzebowanie rynku na 
pompy do użytku domowego 
stało sie oczywiste.  
Dzięki integracji produkcji 
powstały pompy „Jet”,  
czyli samozasysające pompy 
wirowe do stosowania  
w ogrodnictwie.

ZRÓŻNICOWANIE 
PRODUKCJI

Jako jeden z liderów 
na rynku pomp do 
wody zimnej, firma DAB 
postanowiła poszerzyć 
portfolio proponowanych 
rozwiązań i wraz  
z przejęciem firmy Vema 
rozpoczęła produkcję pomp 
grzewczych oraz wirowych 
pomp pionowych.

ROZWÓJ 

W tych latach firma DAB 
zwiększyła swoją sieć 

produkcji i sprzedaży: powstało 
sześć filii w Belgii, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Austrii i USA, rozpoczęła się 
produkcja pomp w Indonezji  

a także otworzył się magazyn 
w Panamie. 

1975 1977 1985 1990
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JUTRO  
ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Obecnie DAB to stale rozwijająca się 
struktura, z ponad 1500 pracownikami 
i produkcją na poziomie kilku milionów 

pomp rocznie. To intensywny czas 
rozwoju i podążania wraz z partnerami we 

wspólnym kierunku.

GLOBALNY ROZWÓJ

Na przełomie ostatnich 
lat firma DAB dołączyła 
do międzynarodowej 
grupy sektora pomp ale 
nawiązując relacje oparte 
na jasnej strategii rozdziału, 
gwarantujące pełną autonomię 
w zarządzaniu i rozwoju firmy.

POZYSKANIE NOWYCH 
MAREK I KNOW-HOW

Dzięki integracji z takimi firmami 
jak Leader Pumps (formowanie 
tworzyw sztucznych), Tesla 
(technologia silników głębinowych), 
Brisan (zatapialne pompy dla 
rolnictwa i ogrodnictwa), Wacs 
(elektronika) i Alma (drenaż i 
ścieki) firma DAB ma kontrolę 
nad produkcją komponentów 
tworzących gotowy produkt.

Efekt przejęc to utworzenie The 
Dab Water Technology Group 
- spółki holdingowej, która 
zachowuje własność wszystkich 
spółek.

INTEGRACJA  
TECHNOLOGII

E.SYBOX to produkt łączący 
w sobie wszystko to, co DAB 
oferuje. Ten opatentowany 
zestaw hydroforowy jest wysoko 
wydajny, energooszczędny, 
kompaktowy i łatwy w obsłudze, 
zarówno przez Instalatora 
jak i Użytkownika. Jest to 
prawdziwa rewolucja w obszarze 
podnoszenia ciśnienia wody  
w budynkach mieszkalnych.

1996 1998
2009 2013 2020



Od 1975 r. DAB jest jednym  
z wiodących producentów w sektorze 
technologii przepływu i zarządzania 
wodą, która jest naszym 
najcenniejszym zasobem.

DAB oferuje rozwiązania 
technologiczne zdolne do zapewnienia 
niezawodności i efektywności oraz 
optymalizacji zużycia energii  

w budownictwie mieszkaniowym, 
budynkach użyteczności publicznej, 
zastosowań rolniczych i nawodnień.

DAB stawia ludzi w centrum każdego 
planu, działania, strategii i rozwoju.  
Z tego powodu, dla DAB innowacje 
oznaczają ciągłe poszukiwanie prostszej 
instalacji, łatwości użytkowania  
i konserwacji swoich produktów.
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EVOPLUS B

OGRZEWNICTWO I CHŁODNICTWO

DAB jest producentem niezawodnych urządzeń zaawansowanych 
technologicznie, łatwych w montażu i wydajnych. Oferowane 
urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach 
zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie 
i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, 
nawadnianie ogrodów, wykorzystanie wody deszczowej, drenaż, 
odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych oraz 
cyrkulacja i filtracja wody basenowej.

BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE

Elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe do domów jedno- i wielorodzinnych

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Elektroniczne bezdławnicowe pompy cyrkulacyjne do instalacji c.w.u

EVOSTA 2 SAN R

EVOSTA 3

EVOPLUS SMALL SAN

EVOSTA 2

EVOSTA 2 SAN

LAT GWARANCJI

 ANCJI IPX5

LAT GWARANCJI

 ANCJI IPX5
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WODA ZANIECZYSZCZONA I ŚCIEKI

FEKA VSNOVA

PODNOSZENIE CIŚNIENIA

ESYBOX

Elektroniczne zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia

Pompy do wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych

ESYBOX MINI3

Automatyczne przepompownie ścieków

FEKAFOS GENIX

 Automatyczne przepompownie ścieków 
z rozdrabniaczem

FK

FEKAFOS MAXI

ESYTWIN

WODA ZANIECZYSZCZONA I ŚCIEKI
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WODA DESZCZOWA

DIVERTRON

TECHNOLOGIA BASENOWA

E.SWIM

JET INOX

OGRODNICTWO I NAWADNIANIE

Samozasysające pompy wirowe

GARDEN JET

Elektroniczne wielostopniowe pompy głębinowe

ESYBOX DIVER

Pompy basenowe

EUROINOX

DTRON 2/3

EUROSWIM EUROPRO

NOWOŚĆ
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DAB proponuje zaawansowane technologicznie rozwiązania, 
wysoce wydajne i niezawodne dla wielu zastosowań 
komercyjnych, takich jak obiegowe systemy grzewcze, 
chłodnicze i klimatyzacyjne, systemy zaopatrzenia w wodę, 
systemy pomp pożarowych oraz przetłaczanie  
i odprowadzanie ścieków.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

FK

WODA ZANIECZYSZCZONA I ŚCIEKI

KDNEVOPLUS

OGRZEWNICTWO I KLIMATYZACJA

1-2-3-4 NKVE

PODNOSZENIE CIŚNIENIA

Elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe do komercyjnych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych

Pompy do wody zanieczyszczonej i ścieków

Zestawy do podnoszenia ciśnienia

CP-GE

1-2-3-4-5 KVC-AD ESYBOX MAX

GRINDER FXFEKA VS

NOWOŚĆ
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DAB oferuje rozwiązania do zaopatrzenia w wodę głębinową 
do celów rolniczych i nawadniania dzięki wysokiej jakości 
pompom głębinowym zaopatrzonym w solidne i zdolne do 
zagwarantowania wysokiej wydajności energetycznej silniki. 
Szeroka gama produktów zaspokaja potrzeby wszelkich typów 
układów, również przemysłowe i wodociągowe.

ROLNICTWO  
I NAWADNIANIE

SILNIKI OD 3 DO 14”

KDNE

POMPY ZATAPIALNE OD 3 DO 12”

FEKA FXC

WODA GRUNTOWA

PODNOSZENIE CIŚNIENIA

WODA ZANIECZYSZCZONA

Silniki i pompy głębinowe

 Znormalizowane pompy wirowe z przetwornicą

Pompy do wody zanieczyszczonej i ścieków

NKP-GE

FEKA FXV DRENAG FX

POMPY GŁĘBINOWE AMEIRA S4



Kompaktowe urządzenie D.Connect Box pozwala  
z łatwością podłączyć do systemu wiele
produktów DAB, zarówno nowych, jak i już
zainstalowanych. Jedyne, czego potrzebujesz,  
to przewodowe połączenie z internetem w miejscu
instalacji. I gotowe!

APLIKACJA

Pobierz aplikację z Apple App Store lub Google Play,  
lub odwiedź stronę internetofpumps.com. Nie trzeba 
niczego więcej, aby móc monitorować podłączone  
do sieci instalacje i sprawdzać poszczególne
ustawienia. Prosty i przejrzysty interfejs
użytkownika w mgnieniu oka dostarczy  
Ci wszelkich niezbędnych danych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

• Urządzenie D.Connect Box.
• Zasilacz do montażu naściennego,  

przewód z filtrem ferrytowym.
• Śruby i kołki do montażu naściennego.
• Uchwyt do montażu na szynie DIN.
• Złącza do podłączenia sygnałów Modbus, 

Canbus, I/O, wyjść przekaźnikowych.
• Instrukcja obsługi.

INTERNETOFPUMPS.COM
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MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

D.Connect BOX



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.

Pomagamy na każdym etapie procesu 
sprzedaży - od wyboru produktów, montażu i 
testowaniu rzeczywistej wydajności aż do 
wsparcia podczas użytkowania urządzenia.

Jako producent i dostawca pomp stajemy 
się partnerem naszych Klientów a poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości produktów  
i oferowanych usług utrzymujemy ich pełne 
zaufanie.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynkowym, DAB opiera się na 
sieci Autoryzowanych Punktów Serwisowych 
położonych na terenie kraju i stale ją rozwija. 
Lista serwisów dostępna jest na  
www.dabpumps.com.pl w zakładce serwis.
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DAB Club to program dla Instalatora, dający ogromny pakiet korzyści!
Nie zwlekaj! Zarejestruj się i dołącz do klubu DAB już dziś!

• Premia punktowa  50 pkt na start to wykorzystania w dowolnym momencie!

•  Przejrzyste zasady uczestnictwa  Wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy
zakup aby sprawdzić, jakie to proste.

•  Atrakcyjne nagrody  W katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które można
wykorzystać w swojej pracy lub w wolnym czasie, albo podarować swoim bliskim.

•  Łatwa rejestracja zakupów!  Czas to pieniądz i my o tym wiemy! Dlatego rejestracja
zakupionych i zainstalowanych pomp DAB odbywa się w prosty i szybki sposób.

•  Promocje i akcje specjalne  Klubowicze jako pierwsi dowiedzą się o naszych
akcjach specjalnych, premiach punktowych oraz innych, ciekawych wydarzeniach.

•  Wiedza i Doświadczenie  W DAB Club jesteś bliżej nas, dzięki udostępnianym na
portalu materiałom technicznym. www.dabclub.com.pl



Janusz Jasiński
Sales Area Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Grzegorz Safaryjski
Sales Area Manager 
663 160 009, Grzegorz.Safaryjski@dabpumps.com

Jakub Kurowski
Sales Area Manager  
697 300 009, Jakub.Kurowski@dabpumps.com

Piotr Ciężarek
Sales Area Manager  
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michał Moraczewski
Sales Area Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Roman Dunajski
Sales Area Manager
885 770 007, Roman.Dunajski@dabpumps.com 

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 WARSZAWA, tel. + 48 223 816 085, polska@dabpumps.com.pl     

Piotr Jaślarz
Customer Service Manager 
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com 

GDAŃSK

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SZCZECIN

KRAKÓW

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

ZIELONA GÓRA

TORUŃ

KOSZALIN

RZESZÓW
PRZEMYŚL

SŁUPSK

GORZÓW WLKP

LEGNICA

ELBLĄG

KALISZ

KIELCE

KATOWICE

Zuzanna Rogala
Order Fulfillment Supervisor 
Zuzanna.Rogala@dabpumps.com 

Monika Różycka
Order Fulfillment Officer 
Monika.Rozycka@dabpumps.com 

Marta Pepelugow
Marketing Supervisor 
Marta.Pepelugow@dabpumps.com 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, www.dabpumps.com.pl, polska@dabpumps.com




