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DAGAT

Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji grzejników łazienkowych i dekoracyjnych. Szeroka gama kształtów
i wymiarów. Kolory RAL, sanitarne
oraz chrom. Produkty zapewniające
bezawaryjną eksploatację.

Firma DAGAT jest producentem dekoracyjnych grzejników łazienkowych
i pokojowych.
Nasza oferta dzieli się na 3 serie, tak
aby zaspokoić potrzeby klientów o różnych zasobach finansowych.
Seria De Lux zawiera modele o najbardziej wyszukanych kształtach, unikalnych dla firmy Dagat, nie kopiowanych
przez firmy konkurencyjne, ze względu
na zaawansowanie technologiczne
w zakresie gięcia. W tym segmencie
asortymentowym najczęściej sprzedajemy grzejniki chromowane i kolorowe,
rzadko białe. Wybierając grzejnik z tej
półki, inwestor/projektant nie kieruje
się mocą grzewczą takiego grzejnika,
raczej jest on dopełnieniem koncepcji
aranżacji łazienki. Spełnia bardziej rolę
dekoracji. Najbardziej docenianym modelem jest niezmiennie Dandy, a także
Daria i Diana. Wszystkie typy grzejników tejże serii są dostępne w wersji
chromu galwanicznego.
Klienci, którzy poszukują czegoś oryginalnego, często sięgają po modele serii Premium. Nasza środkowa półka –
seria Premium, to grzejniki także

w większości gięte ale oferowane zasadniczo tylko w powłokach malowanych, przez co znacznie tańsze. Tu
często pojawiają się zamówienia na
grzejniki w kolorach sanitarnych i palety RAL, dopasowanych do odcieni armatury sanitarnej, czy ceramiki ściennej. Modele Dokan i Dedur mogą być
stosowane alternatywnie za tradycyjne
grzejniki płytowe w pokojach i innych,
niż łazienka, pomieszczeniach. Dedur
jest oferowany w szerokiej gamie rozmiarów: wysokość od 350 mm do
1800 mm, szerokość od 450 mm do
rozmiaru oczekiwanego przez klienta,
gdyż istnieje możliwość połączenia
modułowego nawet do szerokości kilku metrów! Nowością jest też fakt, iż
zarówno Dokan jak i Dedur może być
wyposażony w podejście 50 mm (do
podłączenia przez moduły zaworowe).
Seria Classic to klasyczne grzejniki
drabinkowe. Oferta tej grupy grzejników skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy po prostu chcą
w łazience mieć prosty grzejnik. To także grzejniki w kolorach i chromowane,
które cenowo wykraczają poza zwykłą
białą „drabinkę”. Sztandarowy model
tej serii to Dago, który zresztą jest najstarszym modelem Dagat. Bardzo popularny w ostatnich latach jest także
grzejnik Duval i Diga.
Wybór serii Classic często jest powodowany dostępnością mocy grzewczych tych produktów. Największe modele tej grupy osiągają blisko 18002000 W. Dodatkowym walorem prostych grzejników rurkowych jest ich
prostota, pozwalająca na umieszczenie
ich w zasadzie w każdej łazience.
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Dystrybucja: najlepsze hurtownie
instalacyjno-sanitarne na terenie
całego kraju
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