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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon staje się częścią nVent HOFFMAN
Prawdziwie globalny dostawca szaf elektrycznych wkracza na  
rynek światowy w kwietniu 2020 r.
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Eldon i nVent HOFFMAN jednoczą siły,
by stać się globalnym dostawcą szaf

 Zakłady produkcyjne nVent
 Zakłady produkcji szaf elektrycznych
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Eldon zyskuje globalny zasięg jako  
część nVent HOFFMAN

W jaki sposób? 

Z jednej strony istnieje globalna grupa nVent, do której należy 
marka szaf elektrycznych nVent HOFFMAN. Marka ta jest obecna 
na wszystkich światowych rynkach, lecz w Europie jest słabiej 
reprezentowana. Z drugiej strony produkująca szafy elektryczne firma 
Eldon ma ugruntowaną pozycję w Europie i duży potencjał rozwojowy 
na pozostałych kontynentach.

POŁĄCZENIE SIŁ MA SENS
Firmy nVent Hoffman i Eldon świetnie się uzupełniają pod różnymi 
względami. Dlatego połączenie tych dwóch silnych marek to 
doskonałe rozwiązanie. W tym celu we wrześniu 2019 r. Eldon stał się 
częścią nVent. 

nVent to globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach z 
zakresu połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, zatrudniająca 9 000 
pracowników w około 80 zakładach na świecie. 

Wspólnie będziemy budować silną pozycję, by wspierać naszych 
klientów lokalnych i globalnych. Posiadamy teraz globalną sieć 
produkcyjną oraz atrakcyjny asortyment wysokojakościowych szaf 
elektrycznych IEC i NEMA, a także rozwiązań z zakresu zarządzania 
temperaturą. 

Za sprawą tego połączenia zyskaliśmy ogromne zasoby w odniesieniu 
do badań i rozwoju oraz inicjatyw związanych z digitalizacją, co 
pozwoli nam na stworzenie jeszcze szerszej, zsynchronizowanej oferty 
na całym świecie.

Ambicją firmy Eldon zawsze było zdobycie pozycji globalnego 
dostawcy szaf elektrycznych i oferowanie najwyższego poziomu 
obsługi klientów. Wielu naszych klientów prowadzi działalność na 
skalę światową, dlatego do lokalnego pozyskiwania identycznych 
produktów na różnych kontynentach potrzebujemy rozbudowanej 
sieci produkcyjnej. Ta wizja właśnie stała się rzeczywistością.
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PODEJŚCIE ZORIENTOWANE NA KLIENTA
Z końcem kwietnia 2020 r. nowe, połączone przedsiębiorstwo 
powstałe z firm Eldon i nVent HOFFMAN będzie działało pod nazwą 
nVent HOFFMAN. Nasza strategia skupi się na rozszerzaniu zdolności 
firmy, inwestowaniu w transformację cyfrową oraz intensyfikacji 
naszego podejścia zorientowanego na rynek i klienta. Sukces klientów 
jest naszym celem. Wykorzystujemy możliwości, jakie dają nam 
kluczowe segmenty przemysłu oraz ekspansja geograficzna, aby 
zwiększać produktywność i szybkość realizacji zamówień — wszystko 
po to, by móc zapewnić doskonałą obsługę klientów na całym świecie.

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, BY ZAPEWNIĆ CI OBSŁUGĘ, 
JAKIEJ OD NAS OCZEKUJESZ
Pragniemy zapewnić, że nasza codzienna działalność i sposób obsługi 
klientów pozostanie niezmienny. Z czasem zmieni się nazwa i logo, 
lecz będziesz się kontaktować z tymi samymi przedstawicielami i 
dostępne będą te same usługi i produkty — w ramach bogatszej i 
szybko rozszerzającej się oferty, zarówno globalnie, jak i lokalnie. 

Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat nowego przedsięwzięcia 
oraz sposobu, w jaki pracownicy firm Eldon i nVent HOFFMAN będą zapewniać 
obsługę na najwyższym poziomie.
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Sprawna współpraca oznacza także udostępnianie na naszych 
stronach internetowych przydatnych narzędzi i informacji. 

NARZĘDZIA, KTÓRE UŁATWIAJĄ PRACĘ
Na naszej lokalnej stronie internetowej można uzyskać dostęp 
do konfiguratorów, rysunków w dowolnym formacie natywnym, 
specyfikacji produktów, instrukcji montażu (także z animacjami), 
bibliotek EPLAN 2D i 3D, opracowań technicznych oraz 
oprogramowania do zarządzania temperaturą.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA
Każda linia produktów jest dostępna w różnych wariantach, które w 
połączeniu z szeroką ofertą akcesoriów umożliwiają stworzenie wielu 
różnych konfiguracji. Akcesoria są łatwe w montażu nawet dla jednej 
osoby, co skraca czas pracy i obniża koszty.

Potrzebujesz modyfikacji standardowej szafy? Nie ma problemu 
— tak jak dotychczas oferujemy szereg specjalnych rozwiązań, np. 
otwory, gwintowanie, wycięcia, zwiększoną odporność na korozję, 
niestandardową kolorystykę, przejrzyste okienka, żaluzje wentylacyjne, 
spawane kołki i nie tylko. 

DOSKONAŁE DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
Sprawna współpraca oznacza dla nas także stały rozwój i 
doskonalenie produktów. Mimo zmiany marki na nVent HOFFMAN 
naszą działalność badawczo-rozwojową wciąż będą stymulować 
dotychczasowe cele: szybki montaż, optymalne zabezpieczenia i 
atrakcyjny wygląd. To właśnie one pozwalają nam tworzyć szafy,  
które dokładnie spełniają wymagania klientów. 

Przykładowo kwestią kluczową dla konstruktorów paneli i maszyn  
jest szybki montaż. Pozwala on na skrócenie czasu pracy i obniżenie 
w ten sposób kosztów produkcji podczas pracy z naszymi szafami.

Sprawna współpraca. Dziś, 
jutro i w dalszej przyszłości 

Jako nVent HOFFMAN nasze zespoły na całym świecie będą 
wciąż dbać o sprawną współpracę z klientami. Stale dokładamy 
wszelkich starań, aby na czas dostarczać właściwe produkty w 
atrakcyjnej cenie do odpowiedniej lokalizacji. Nasze innowacyjne 
rozwiązania są tworzone z myślą o ułatwieniu pracy. Przykładem 
jest technologia elementów zatrzaskowych, która umożliwia 
wykonanie instalacji przez jedną osobę bez użycia narzędzi. 
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Atrakcyjna globalna oferta 
produktów IEC

Nowości z 2019 r. to zarówno nowe artykuły, jak i około 20 
udoskonalonych wersji produktów wcześniejszych. Naszą ambicją 
jest dodawanie produktów i nowych wersji jeszcze szybciej — jako 
natychmiastową reakcję na nowe potrzeby klientów.

ROZSZERZONA, GLOBALNA OFERTA
Włączenie marki Eldon w nVent HOFFMAN niesie ze sobą 
wiele korzyści dla klientów. Jedną z nich jest możliwość ujęcia 
odpowiednich produktów z asortymentu nVent HOFFMAN w 
globalnej ofercie IEC na rynkach, które wykazują nowe potrzeby. 

Będzie mieć także miejsce zmiana konfiguracji i przezbrajanie linii 
produkcyjnych nVent HOFFMAN w zakładach na całym świecie, aby 
dostosować je do produktów Eldon. Jeśli więc nasz klient z Europy 
prowadzi działalność na innym kontynencie, chcemy w najbliższej 
przyszłości móc dostarczać mu identyczne rozwiązania z dowolnej 
lokalizacji — bez różnic w jakości i specyfikacji.

JEDNA FIRMA, JEDEN ASORTYMENT
Aby wyraźnie zaznaczyć, że jesteśmy teraz jedną firmą z jedną 
globalną ofertą, wszystkie produkty będą oznaczone logo nVent.  
W krótkim okresie przejściowym na identycznych produktach będzie 
można jeszcze znaleźć etykiety Eldon i nVent, lecz zapewniamy, że 
są to dokładnie takie same artykuły.

Dotychczasowy asortyment firmy Eldon staje się teraz ofertą 
produktów IEC marki nVent HOFFMAN. Obejmuje on znane 
dotychczas rozwiązania, a także wiele nowości.  
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KONSTRUKTORZY PANELI 

Wydajność naszych klientów 
jest naszym niezmiennym 
priorytetem

KONTYNUACJA 
USŁUGI EKSPRESOWEJ 
MODYFIKACJI
Potrzebujesz modyfikacji 
standardowej szafy lub 
dodatkowych zasobów? Nasza 
usługa ekspresowej modyfikacji 
wciąż będzie dostępna we 
wszystkich magazynach. W 
dowolnym elemencie korpusu 
lub drzwi standardowej szafy 
można wykonać prostokątne lub 
okrągłe wycięcia oraz otwory, 
także gwintowane.

Jako część nVent HOFFMAN 
możemy teraz oferować 
rozwiązania pozwalające 
na wyeliminowanie zwykle 

czasochłonnych i kosztow nych 
metod ręcznego modyfikowania 
szaf i usprawniające pracę. 

ZAUTOMATYZOWANE 
ROZWIĄZANIA PODNOSZĄCE 
WYDAJNOŚĆ
Dzięki automatyzacji 
pracochłonnych zadań związanych 
z modyfikacjami nasze rozwiązania 
ModCenter marki nVent HOFFMAN  
pozwalają zwiększyć produktyw-
ność i elastyczność. ModCenter 
wykonuje otwory i wycięcia. 
Personal Wiring Assistant dobiera 
właściwy przewód i przycina go 
na odpowiednią długość, a NC-Cut 
przygotowuje kanały kablowe i 
szyny DIN. 

Nasze szafy są przeznaczone 
do szybkiego montażu, który 
oszczędza czas pracowników. 
Szacuje się na przykład, że dzięki 
zastosowaniu szaf łączonych 
można zaoszczędzić 12 minut 
w porównaniu z konstrukcjami 
tradycyjnymi. 

Takie skrócenie czasu pracy 
jest możliwe za sprawą 
zatrzaskowych paneli bocznych, 
zatrzaskowych wsporników pola 
czy zatrzaskowych systemów 
profilów, które są zgodne z 
rozmaitymi akcesoriami. W 
większości przypadków nie 
potrzeba żadnych narzędzi ani 
nakrętek klatkowych. 

Marka nVent HOFFMAN będzie oferować pełny asortyment 
produktów IEC firmy Eldon z zachowaniem dotychczasowych 
numerów artykułów. Będziemy również opracowywać nowości i 
udoskonalać dotychczasowe produkty, lecz w szybszym tempie. 
Nasze wspólne, zwiększone zasoby pozwolą nam tworzyć więcej 
i szybciej, co z kolei zwiększy wydajność naszych klientów. 
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CI SAMI PRZEDSTAWICIELE 
— SZYBSZE DOSTAWY
Codzienna obsługa zamówień 
pozostanie bez zmian. Wciąż  
będziesz korzystać z systemu  
ERP firmy Eldon i kontaktować się 
z tym samym przedsta wicielem.  
Dalej będziemy korzystać z 
naszych lokalnych magazynów,  
choć zamierzamy skoncentrować 

PRZYSTĘPNY KONFIGURATOR 
PRODUKTÓW 
Nasz prosty w użyciu konfigurator 
umożliwia stworzenie dokładnie  
takiej szafy, jakiej potrzebujesz 
do swoich komponentów i 
sprzętu. Pozwala na konfigurację 
zarówno standardowych, jak 
i niestandardowych szaf i 
akcesoriów.

się na jeszcze szybszej realizacji 
zamówień.

ModCenter Personal Wiring Assistant NC-Cut
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KONSTRUKTORZY MASZYN

Nasze szafy wciąż będą  
w 100% dopasowane do 
sprzętu klientów

PROFESJONALNA OBSŁUGA 
— LOKALNIE I GLOBALNIE
Niezależnie od miejsca produkcji 
szafy nasi lokalni specjaliści 
znają możliwości produkcyjne 
zakładów i zawsze znajdą 
rozwiązanie, które zadowoli 
każdego klienta. Dopilnują 
także, żeby nasze zobowiązania 
zostały zrealizowane — lokalnie 
i globalnie.

Pełna oferta produktów do 
obszarów niebezpiecznych 
marki nVent HOFFMAN oraz 
kompletny asortyment NEMA 

sprawiają, że możliwości, 
jakie możemy zaoferować 
klientom pod względem 
produktów i lokalizacji, są niemal 
nieograniczone. 

POMOC EKSPERTA — OD 
KONCEPCJI DO PEŁNEGO 
PROJEKTU
Współpracujemy z klientami przy 
rozwoju szaf od samej koncepcji, 
poprzez rysunki, aż po produkcję. 
Naszym celem jest stworzenie 
najlepszego i najbardziej 
opłacalnego rozwiązania na 
podstawie standardowej oferty. 

Żadne wymagania związane z  
szafami nie są dla nas zbyt  
skomplikowane. Czy potrzebujesz  
szafy standardowej, czy 
odpowiednio dostosowanej 
— wykorzystujemy całe nasze 
doświadczenie, aby dostarczyć 
Ci rozwiązanie, które pomoże 
w realizacji Twojego projektu i 
uzyskaniu zwrotu z inwestycji. 
Zawsze opracowujemy prototyp 
i zobowiązujemy się do szybkiej 
realizacji zamówienia, jeśli 
rozwiązanie zaprojektowane 
specjalnie dla Ciebie zostanie 
zatwierdzone do produkcji.  

Połączone marki Eldon i nVent HOFFMAN wciąż będą oferować 
dokładnie takie modyfikacje szaf, jakich potrzebują klienci. 
Planujemy jednak dodatkowe usprawnienie — już niedługo 
modyfikacja stworzona w jednym zakładzie na podstawie 
indywidualnego projektu klienta będzie dostępna także w 
innych lokalizacjach na całym świecie. I to bez żadnych różnic 
w jakości czy specyfikacji. 
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
NARZĘDZIA 
WSPOMAGAJĄCE
Aby pomóc klientom 
w projektowaniu szaf, 
udostępniamy szereg narzędzi 
internetowych, takich jak:

 y rysunki 2D i 3D w 100 
formatach natywnych,

 y makra 2D do programu  
EPLAN P8 2.6 lub nowszego,

 y makra 3D do programu  
EPLAN Pro Panel,

 y oprogramowanie do 
zarządzania temperaturą,

 y konfiguratory.

Dostosowywanie produktów 
nie stanowi żadnego problemu. 
Nasze najnowocześniejsze 
zakłady produkcyjne umożliwiają 
tworzenie szaf o nietypowych 
wymiarach, zwiększonej 
odporności na korozję, 
niestandardowej kolorystyce, 
z różnymi wycięciami, 
przejrzystymi drzwiami, a także z 
gotowymi nakrętkami, żaluzjami 
wentylacyjnymi, spawanymi 
kołkami i zamontowanymi 
akcesoriami. 

Nasz prosty w użyciu konfigurator 
umożliwia stworzenie dokładnie 
takiej szafy, jakiej potrzebujesz 
do swoich komponentów i 
sprzętu. Pozwala na konfigurację 
zarówno standardowych, jak 
i niestandardowych szaf i 
akcesoriów.

WYKONYWALIŚMY JUŻ DLA 
CIEBIE MODYFIKACJĘ?
Oczywiście dalej będziemy 
dostarczać Twoje zmodyfikowane 
produkty bez zmiany numeru 
artykułu. Będziemy także 
utrzymywać wymagane przez Ciebie 
zapasy, jeśli sobie tego życzysz. 
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INTEGRATORZY SYSTEMÓW I UŻYTKOWNICY 
KOŃCOWI

Cieszymy się na naszą  
globalną współpracę

zwrotu z inwestycji. Globalny 
zespół obsługi klienta stworzy 
rozwiązanie z wykorzystaniem 
naszej globalnej sieci, aby 
dokładnie spełnić Twoje 
wymagania. Uwzględni także 
wszelkie potrzeby w zakresie 
obsługi posprzedażowej, np. 
dostarczanego przez nas 
systemu chłodzenia.

Niezależnie od miejsca 
produkcji szafy nasi lokalni 

specjaliści znają możliwości 
produkcyjne zakładów i zawsze 
znajdą rozwiązanie, które zadowoli 
każdego klienta. Dopilnują także, 
żeby nasze zobowiązania zostały 
zrealizowane — lokalnie i globalnie.

FUNKCJONALNOŚĆ I 
ESTETYKA
Jednym z naszych celów 
rozwojowych jest doskonalenie 
formy i funkcjonalności szaf i  
akcesoriów, tak aby uzyskać 

Oferujemy produkty do 
rozmaitych gałęzi przemysłu, 
takich jak produkcja jednostkowa, 
produkcja procesowa, energetyka, 
infrastruktura i budownictwo 
komercyjne. 

WSZYSTKO, CZEGO 
POTRZEBUJĄ UŻYTKOWNICY
Wykorzystujemy całe nasze 
doświadczenie, aby dostarczyć Ci 
szafę, która pomoże w realizacji 
Twojego projektu i uzyskaniu 

Globalny zasięg marki nVent HOFFMAN, szeroka oferta produktów 
NEMA i szaf do obszarów niebezpiecznych oraz produkty IEC 
firmy Eldon tworzą obszerną bazę, w której znajdziesz dokładnie 
to, czego potrzebujesz. Dzięki globalnej sieci produkcyjnej 
możemy zagwarantować stuprocentową zgodność produktów  
ze specyfikacją i dostawę zawsze tam, gdzie są one potrzebne,  
we właściwym czasie i w atrakcyjnej cenie. 
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 y rysunki 2D i 3D w 100  
formatach natywnych,

 y makra 2D do programu  
EPLAN P8 2.6 lub nowszego,

 y makra 3D do programu  
EPLAN Pro Panel,

 y oprogramowanie do  
zarządzania temperaturą,

 y konfiguratory.

Nasz prosty w użyciu 
konfigurator umożliwia 
stworzenie dokładnie takiej 

pełne zadowolenie użytkownika. 
Przywiązujemy wagę także do  
estetycznego wyglądu i 
przyjemnej w dotyku powierzchni. 
Funkcjonalność i wygląd 
to niezawodny przepis na 
satysfakcję klienta. 

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
Aby pomóc klientom w  
projektowaniu szaf, udostępniamy 
szereg narzędzi internetowych, 
takich jak:

szafy, jakiej potrzebujesz do 
swoich komponentów i sprzętu. 
Pozwala na konfigurację 
zarówno standardowych, jak 
i niestandardowych szaf i 
akcesoriów. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Marki w naszej ofercie:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


