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Ponad 40 lat doświadczenia

     Historia firmy DOSPEL sięga 1974 roku, kiedy to w Konopiskach /k Częstochowy Bogusław Myśliwiec otworzył mały zakład usługowy, specjalizujący się w naprawach silników.
Zakład szybko zdobył zaufanie klientów, właściciel postanowił więc rozszerzyć profil działalności, początkowo o produkcję wanien galwanizacyjnych, prostowników i zgrzewarek,
później żyrandoli mosiężnych. Krokiem milowym w rozwoju firmy było wejście na rynek produktów AGD. W 1980r. przedsiębiorstwo, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło
produkcję lokówek elektrycznych. Wyroby rozprowadzane były do wszystkich części kraju. Dynamiczne wkroczenie w ten segment rynku, pozwolił na dalsze inwestycje
i poszerzenie wachlarza produktów. Sześć lat później (w 1985 r.), już w budynkach przy ul.  Leśnej,  Dospel rozpoczął produkcje wentylatorów. Pierwszym wyrobem, jaki opuścił
linię produkcyjną, był prosty wentylator domowy do montażu ściennego o średnicy 100 mm.

 Z nastaniem lat 90-tych DOSPEL wkracza na drogę dynamicznego rozwoju. Rozpoczyna się produkcja wentylatorów na szerszą 2skalę. Przy ul. Leśnej stoją już dwie hale
(250 i 300 m ). Po 1995 r. DOSPEL "stawia" na wentylatory. Rozpoczyna się masowa produkcja, a następnie tworzenie profesjonalnej sieci dystrybucji i zdobywanie rynków
zagranicznych. Asortyment produktów zostaje dostosowywany do zmieniających się potrzeb klientów. Jeszcze większa uwaga koncentruje się na estetyce,jakości i trwałości
wyrobów. Wytwarzane produkty uzyskują certyfikaty świadczące o spełnieniu wszelkich międzynarodowych 2standardów jakości i bezpieczeństwa. Kompleks budynków przy
ul. Leśnej "rozrasta się" do 4000 m . W 2000 roku Prezesem firmy zostaje Sebastian Myśliwiec. Dospel rozwija się w niewiarygodnie szybkim tempie, zostaje zakupiony kompleks
w dzielnicy 2Gnaszyn w Częstochowie (budynki dawnej fabryki tapet przy ul. Głównej - pow. 25 000 m ), w którego halach powstały 2 linie produktowe, które gwarantują wysoką
jakość usług i produktów. Dospel Comfort oraz Dospel Professional oferują szeroki asortyment wentylatorów domowych, przemysłowych, zakończeń wentylacyjnych,systemów
wentylacji z odzyskiem ciepła oraz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Tym sposobem, za rządów Prezesa Zarządu Sebastiana Myśliwca, firma posiada najszerszy wachlarz 
produktów spośród wszystkich firm w branży wentylacyjnej.

Dalszy dynamiczny rozwój firmy powoduje, że w Europie powstają pierwsze oddziały zagraniczne  m.in..: w Rosji i w Niemczech. Pozycję lidera umacnia eksport produktów do
ponad 50 krajów na całym świecie. Jednocześnie potwierdza to wiarygodność producenta oferującego zaawansowany technologicznie produkt w najbardziej atrakcyjnej na
rynku cenie. Jakość oferty DOSPEL Professional została wielokrotnie potwierdzana licznymi certyfikatami. Od początku swojej działalności firma DOSPEL dba o właściwą i
profesjonalną obsługę swoich klientów. Z myślą o nich firma wprowadziła System Zarządzania Jakością ISO oraz ma wszystkie wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. 
Ponadto biura handlowe zlokalizowane na terenie całego kraju, ułatwiają dostęp do produktów, a pracujący w nich doradcy zawsze pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia.
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WENTYLATOR OSIOWY 
Z KOLOROWĄ NAKŁADKĄ

VERONI22



WENTYLATOR OSIOWY 
Z KOLOROWĄ NAKŁADKĄ

VERONI22



WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNĄ 
NAKŁADKĄ

BLACK & WHITE22
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CIECHY WENTYLATOR
OSIOWY/ŚCIENNY

PLAY77



WENTYLATOR OSIOWY
Z PRZEPUSTNICĄ

STYL55

WENTYLATOR OSIOWY
Z NAKŁADKĄ Z ALUMINIUM

LOOK55



WENTYLATOR OSIOWY 
(OPCJONALNIE Z ŻALUZJĄ - AŻ)

POLO55

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA 
EKONOMICZNA

FRESH55



WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA 
EKONOMICZNA

STYL II55

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA 
EKONOMICZNA

RICO22



WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA 
EKONOMICZNA

FALA55

WENTYLATOR OSIOWY - 
SUFITOWY

NV55



WENTYLATOR OSIOWY
Z EKSKLUZYWNĄ NAKŁADKĄ

VISCONTI22

WENTYLATOR OSIOWY - OKIENNY

POLO 6 OK55



STYLOWY WENTYLATOR
OSIOWY

RIMERA22

DYSKRETNY WENTYLATOR PODKAFELKOWY - 
OSIOWY

RIMERA MAGIC22
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