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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon devine nVent HOFFMAN
Un partener în industria de dulapuri cu acoperire globală se face  
remarcat în aprilie 2020
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Eldon şi nVent HOFFMAN creează un
jucător global în industria de dulapuri

 Locaţii de producţie nVent
 Locaţii de producţie a dulapurilor
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Eldon intră pe piaţa globală ca parte  
a nVent HOFFMAN

Iată cum… 

Pe de-o parte, avem grupul global nVent cu marca proprie de 
dulapuri electrice, nVent HOFFMAN. Marca este bine reprezentată 
la nivel mondial, dar are o prezenţă mai slabă în Europa. Pe de altă 
parte, avem compania Eldon specializată în dulapuri electrice, bine-
cunoscută în Europa şi cu potenţial mare de creştere în restul lumii.

COMBINAREA PUNCTELOR NOASTRE FORTE ESTE LOGICĂ
nVent Hoffman şi Eldon se completează reciproc foarte bine pe mai 
multe niveluri. De aceea, este o idee excelentă combinarea acestor 
două mărci puternice de dulapuri. Pentru a atinge acest obiectiv, 
Eldon a devenit parte a grupului nVent în septembrie 2019. 

nVent este o companie globală specializată în soluţii de protecţie şi 
conexiune electrică, cu aproximativ 9.000 de angajaţi
în circa 80 de locaţii în întreaga lume. 

Împreună, ne situăm într-o poziţie puternică pentru a sprijini clienţii 
locali şi globali. Punctele noastre forte combinate constau într-o 
amprentă globală în domeniul producţiei şi o gamă competitivă de 
dulapuri electrice IEC şi NEMA de înaltă de calitate plus soluţii de 
control termic. 

Împreună, avem la dispoziţie resurse impresionante, prin iniţiative de 
cercetare-dezvoltare şi de digitalizare, care ne permit să dezvoltăm un 
portofoliu sincronizat şi mai larg de soluţii la nivel global.

La Eldon, viziunea noastră a fost de a deveni un jucător global în 
industria de dulapuri, cu capacitatea de a servi clienţii noştri într-o 
dimensiune suplimentară. Mulţi dintre clienţii noştri operează la 
nivel global, iar pentru a furniza produse identice la nivel local 
pe mai multe continente avem nevoie de o amprentă globală în 
domeniul producţiei. Această viziune devine acum realitate.
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O ABORDARE CENTRATĂ PE CLIENT
Începând de la sfârşitul lui aprilie 2020, noua activitate combinată 
a Eldon şi nVent HOFFMAN va funcţiona sub numele de nVent 
HOFFMAN. Strategia se axează pe scalarea capacităţii companiei, 
investind în transformare digitală şi intensificând abordarea noastră 
centrată pe client şi bazată pe experienţa pe piaţă. Succesul 
dumneavoastră este prioritatea noastră. Profităm de oportunităţi 
asociate cu segmente de industrie cheie şi extindere geografică şi 
mărim productivitatea şi viteza, totul pentru a ne asigura că putem 
oferi servicii cu adevărat remarcabile în întreaga lume.

NE ANGAJĂM SĂ OFERIM EXPERIENŢĂ PENTRU CLIENŢI LA 
NIVELUL AŞTEPTAT
Ne dorim să fiţi pe deplin conştient că tratăm cu seriozitate activitatea 
noastră de asistenţă zilnică pentru clienţi. Cu timpul, numele şi sigla 
vor fi diferite, dar veţi avea acces la aceleaşi persoane, aceleaşi 
servicii şi aceleaşi produse, dar într-un portofoliu de soluţii mai larg şi 
în dezvoltare rapidă – la nivel local şi global. 

Citiţi în continuare pentru a afla mai multe despre noua societate mixtă şi 
felul în care personalul dedicat al Eldon şi nVent Hoffman va depune toate 
eforturile pentru a vă oferi cele mai bune servicii posibile.
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Să fim un „partener de afaceri cu care se colaborează uşor”  
înseamnă şi că oferim instrumente şi informaţii pe site-urile noastre 
web care vă ajută în activitatea de proiectare. 

INSTRUMENTE CARE VĂ UŞUREAZĂ MUNCA
Pe site-ul nostru web local puteţi accesa configuratoare, schiţe 
în orice format propriu, fişe tehnice ale produselor, instrucţiuni de 
instalare (inclusiv animate), biblioteci 2D şi 3D pentru EPLAN,  
white papers şi software pentru control termic.

FLEXIBILITATE MAXIMĂ ÎN PROIECTARE
Fiecare linie de produse cuprinde o varietate de proiecte care, 
combinate cu o gamă vastă de accesorii, fac posibilă crearea 
multor configuraţii diferite. Aceste accesorii sunt uşor de instalat şi 
pot fi asamblate de o singură persoană, ceea ce ajută la reducerea 
timpului de asamblare şi a costurilor. Aveţi nevoie de modificări la un 
dulap standard? Nicio problemă – ca şi până acum, oferim o gamă 
de soluţii speciale, cum ar fi realizarea de orificii, filetare, decupaje, 
rezistenţă crescută la coroziune, culori personalizate, geamuri 
transparente, fante de ventilaţie, bolţuri sudate şi multe altele. 

SATISFACEREA CERINŢELOR DUMNEAVOASTRĂ PRECISE
Pentru noi, a fi un „partener de afaceri cu care se colaborează uşor” 
înseamnă şi dezvoltarea continuă a produsului şi aducerea de 
îmbunătăţiri. Pe măsură ce continuăm ca nVent HOFFMAN, factorii 
de dezvoltare cheie vor continua să ghideze o mare parte a activităţii 
noastre de cercetare-dezvoltare. Aceşti factori – asamblarea rapidă, 
protecţia optimă şi designul atractiv – asigură livrarea unor dulapuri 
optime, care corespund cerinţelor dumneavoastră precise. 

Asamblarea rapidă, de exemplu, este esenţială pentru constructorii de 
panouri şi constructorii de maşini. Pot reduce timpul de asamblare şi, 
astfel, costurile de producţie atunci când lucraţi cu dulapurile noastre.

Partener de afaceri cu care 
se colaborează uşor. Astăzi, 
mâine şi în viitor 
Continuând sub numele nVent HOFFMAN, echipa noastră din întreaga 
lume va continua să asigure faptul că suntem un „partener de afaceri 
cu care se colaborează uşor”. Suntem dedicaţi să livrăm produsul 
potrivit, la momentul şi locul potrivit şi la un preţ corect. Ca rezultat al 
inovării continue, produsele noastre sunt proiectate şi pentru a fi simplu 
de utilizat. Un exemplu este tehnologia noastră de fixare prin clic, care 
permite ca o singură persoană să efectueze instalarea fără unelte. 
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O gamă globală puternică de 
produse IEC

Noutăţile anului 2019 includ atât produse noi, cât şi în jur de 20 
de alte îmbunătăţiri. Ambiţia noastră este de a adăuga tot timpul 
produse noi şi îmbunătăţiri într-un ritm şi mai rapid atunci când noi 
cerinţe ale clientului sunt identificate sau transmise către noi.

GAMĂ GLOBALĂ EXTINSĂ
Integrarea companiei Eldon în nVent HOFFMAN oferă multe 
beneficii pentru clienţi. Unul dintre acestea este posibilitatea 
de a adăuga produsele relevante din gama de produse a nVent 
HOFFMAN în noua gamă globală de produse IEC când sunt 
identificate nevoi de produse suplimentare. 

De asemenea, în curs de derulare va fi reconfigurarea şi reutilarea 
liniilor de producţie nVent HOFFMAN în fabricile sale din întreaga 
lume pentru a se putea efectua fabricarea produselor din portofoliul 
Eldon. Aşadar, în cazul în care dumneavoastră, în calitate de client 
al nostru aflat oriunde în Europa, vă desfăşuraţi activitatea în altă 
parte a lumii, scopul nostru este de a vă furniza soluţii de dulapuri 
identice în respectivele locaţii şi în viitorul apropiat – aceeaşi calitate 
şi aceleaşi specificaţii.

O SINGURĂ COMPANIE, O SINGURĂ GAMĂ DE PRODUSE
Pentru a clarifica pentru toată lumea că suntem o singură companie 
cu un singur portofoliu de produse la nivel global, toate produsele 
vor fi etichetate nVent. Este posibil ca pe o perioadă de tranziţie 
foarte scurtă să vedeţi etichete Eldon şi etichete nVent pe produse 
identice, dar vă asigurăm – vor fi exact aceleaşi produse.

Programul curent de produse oferit de Eldon devine acum gama 
de produse IEC a nVent HOFFMAN. Aici sunt incluse toate 
soluţiile pe care le cunoaşteţi deja, precum şi multe noutăţi. 
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CONSTRUCTORI DE PANOURI 

Ca întotdeauna,  
productivitatea  
dumneavoastră este  
prioritatea noastră

PERSONALIZAREA EXPRES 
CONTINUĂ
Trebuie să modificaţi dulapurile 
standard sau aveţi nevoie de 
resurse suplimentare? Vom 
continua să oferim serviciul 
Personalizare expres la toate 
depozitele noastre. Decupaje 
dreptunghiulare şi circulare, 
orificii şi orificii filetate pot fi 
prelucrate în orice parte a carcasei 
sau uşii unui dulap standard.

Ca parte a grupului nVent 
HOFFMAN, acum vă putem oferi 
soluţii care elimină metodele 
manuale de obicei consumatoare 
de timp şi costisitoare de 
efectuare de modificări la 

dulapuri şi de simplificare a 
modului în care lucraţi. 

SOLUŢII AUTOMATIZATE 
CARE VĂ MĂRESC 
PRODUCTIVITATEA
Prin automatizarea sarcinilor 
de modificare care necesită 
manoperă considerabilă, 
utilizând oricare dintre soluţiile 
nVent HOFFMAN ModCenter, 
veţi obţine un nivel mai ridicat 
de productivitate şi flexibilitate. 
Soluţia noastră ModCenter 
efectuează orificiile şi decupajele. 
Asistentul personal de cablare 
asigură cablul potrivit, efectuează 
tăierea la lungimea exactă, 
exact când trebuie, iar NC-Cut 

Dulapurile noastre sunt 
proiectate să fie asamblate 
rapid şi uşor, economisind timp 
pentru personalul de asamblare. 
De exemplu, se estimează că 
se pot economisi 12 minute 
când se asociază două dulapuri 
combinabile, comparativ cu 
modelele tradiţionale. 

Timpul de asamblare se reduce 
atunci când se utilizează panouri 
laterale cu fixare prin clic, 
suporturi pentru asociere cu 
fixare prin clic sau sisteme cu 
profile cu fixare prin clic pentru o 
varietate de accesorii. În cele mai 
multe cazuri, nu sunt necesare 
unelte sau piuliţe. 

nVent HOFFMAN va continua să ofere gama completă 
de produse IEC a Eldon cu aceleaşi numere de articol. De 
asemenea, vom continua să oferim îmbunătăţiri şi produse 
noi, dar într-un ritm accelerat. Resursele noastre combinate ne 
permit să facem mai mult şi mai rapid, mărind productivitatea 
operaţiunilor dumneavoastră. 
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echipamente. Configuratorul vă 
permite să configuraţi dulapuri 
standard şi personalizate, 
precum şi accesorii.

ACELAŞI CONTACT – 
REZULTATE MAI RAPIDE
Activităţile de zi cu zi şi asistenţa 
vor rămâne neschimbate. Veţi 
utiliza în continuare sistemul 

pregăteşte canalele pentru 
cabluri şi şinele DIN. 

CONFIGURATOR DE PRODUSE 
UŞOR DE UTILIZAT 
Configuratorul nostru de produse 
uşor de utilizat vă permite să 
specificaţi exact dulapurile 
de care aveţi nevoie pentru 
a încorpora componente şi 

ERP al Eldon şi veţi avea în 
continuare aceeaşi persoană 
de contact în Serviciul pentru 
clienţi. Depozitele noastre 
locale vor fi menţinute, de 
asemenea, deşi intenţionăm 
să ne concentrăm ca în viitor 
comenzile să fie finalizate  
într-un timp şi mai scurt.

ModCenter Asistent personal de cablare NC-Cut
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CONSTRUCTORI DE MAŞINI

Dulapurile noastre se  
vor potrivi în continuare 
100% cu echipamentul  
dumneavoastră

SERVICII SPECIALIZATE – 
LOCAL ŞI GLOBAL
Indiferent unde va fi fabricat 
dulapul dumneavoastră, 
specialiştii noştri locali înţeleg 
capacităţile noastre de producţie 
şi felul în care vă putem satisface 
nevoile. Ei se vor asigura că ne 
respectăm promisiunile făcute, la 
nivel local şi global.

Cu gama completă pentru locaţii 
periculoase oferită de nVent 
HOFFMAN şi gama completă 
de produse NEMA, practic nu 
există limite când vine vorba 
despre ce puteţi oferi clienţilor 

dumneavoastră şi satisfacerea 
cerinţelor acestora legate de 
locaţie. 

ASISTENŢĂ CU EXPERŢI DE 
LA CONCEPT LA EXECUŢIE
Vom lucra constant cu 
dumneavoastră, de la concept la 
execuţie, prin desene ilustrative 
pe toată durata până la procesul 
de producţie a noului dulap. 
Scopul nostru este de a crea 
cea mai bună şi mai economică 
soluţie de dulap bazată pe gama 
noastră standard de produse. 

Nicio nevoie de soluţii de 
dulapuri nu este prea complexă. 
Indiferent dacă doriţi dulapuri 
standard sau personalizate, 
ne folosim toate cunoştinţele 
pentru a vă oferi o soluţie care 
vă ajută să asiguraţi succesul 
proiectului dumneavoastră 
şi recuperarea investiţiei. 
Întotdeauna creăm un prototip 
şi ne angajăm să avem un 
timp de execuţie scurt când 
soluţia dezvoltată pentru 
dumneavoastră trece în 
producţie. 

Eldon şi nVent HOFFMAN vor continua împreună să vă ofere 
exact soluţia de dulap modificat de care aveţi nevoie. Dar 
există şi o nouă dimensiune; în curând veţi avea posibilitatea 
de a proiecta designul într-o locaţie şi de a-l trimite apoi în alte 
locaţii din întreaga lume. Cu exact aceleaşi caracteristici şi 
aceeaşi calitate. 
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vă oferim o gamă largă de 
instrumente online, inclusiv:

 y Schiţe 2D şi 3D în 100 de  
formate de schiţe proprii

 y Macro-uri 2D pentru EPLAN P8 
versiunea 2.6 sau mai recentă

 y Macro-uri 3D pentru EPLAN  
Pro Panel

 y Software pentru controlul termic
 y Configuratoare

Configuratorul nostru de produse 
uşor de utilizat vă permite să 
specificaţi exact dulapurile de  
care aveţi nevoie pentru a 
încorpora componente şi 
echipamente. Configuratorul vă 

Personalizarea nu ridică niciun 
fel de probleme. Unităţile noastre 
moderne de producţie pot fi 
utilizate pentru producerea de 
dulapuri cu o serie de dimensiuni 
speciale, rezistenţă crescută la 
coroziune, culori personalizate, 
diferite decupaje şi uşi vitrate, 
precum şi piuliţe inserate, fante 
de ventilaţie, bolţuri sudate şi 
accesorii premontate. 

INSTRUMENTE MODERNE 
DE ASISTENŢĂ PENTRU 
PROIECTARE
Pentru a vă ajuta la proiectarea 
proiectului dumneavoastră, 

permite să configuraţi dulapuri 
standard şi personalizate, 
precum şi accesorii.

AVEŢI DEJA PRODUSE 
MODIFICATE COMANDATE 
DE LA NOI?
Desigur, vom continua să vă 
furnizăm produsele modificate, 
cu aceleaşi numere de articol. 
De asemenea, vom continua 
să satisfacem cerinţele 
dumneavoastră legate de 
stocuri, dacă aţi optat să ne 
încredinţaţi acest aspect al 
afacerii dumneavoastră. 
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INTEGRATORI DE SISTEME ŞI UTILIZATORI FINALI

Aşteptăm cu nerăbdare să 
vă servim la nivel global

investiţiei. Echipa noastră de 
administrare a conturilor cheie 
la nivel global va crea o soluţie 
pe baza acordurilor globale 
care să satisfacă cerinţele 
dumneavoastră exacte. De 
asemenea, se va avea în vedere 
orice nevoie de asistenţă post-
vânzare, de exemplu, pentru 
echipamentele de răcire livrate 
de noi.

Indiferent unde va fi fabricat 
dulapul dumneavoastră, 

specialiştii noştri locali înţeleg 
capacităţile noastre de producţie 
şi felul în care vă putem satisface 
nevoile. Ei se vor asigura că ne 
respectăm promisiunile făcute, la 
nivel local şi global.

FUNCŢIONALITATE, 
IMPRESIE, ASPECT ESTETIC
Unul dintre factorii noştri de 
dezvoltare abordează toate 
aspectele legate de formă, 
potrivire şi funcţionalitate 
pentru a optimiza dulapurile şi 

Oferim produse pentru o 
gamă largă de linii verticale, 
inclusiv clădiri pentru producţie 
discretă, producţie de proces, 
energie, infrastructură şi clădiri 
comerciale. 

INDIFERENT DE CE AU NEVOIE 
UTILIZATORII FINALI
Ne folosim toate cunoştinţele 
pentru a vă oferi o soluţie 
de dulap care vă ajută să 
asiguraţi succesul proiectului 
dumneavoastră şi recuperarea 

Prezenţa globală a nVent HOFFMAN, gama extinsă NEMA 
şi gama pentru locaţii periculoase, completate de gama de 
produse IEC oferită de Eldon, vă oferă o bază extraordinară 
pentru a alege exact ce aveţi nevoie. Datorită amprentei 
noastre globale în domeniul producţiei, vă putem asigura 
că specificaţiile dumneavoastră sunt respectate 100% şi că 
produsele specificate sunt livrate exact unde aveţi nevoie de 
ele la momentul potrivit şi preţul corect. 
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vă oferim o gamă largă de 
instrumente online, inclusiv:

 y Schiţe 2D şi 3D în 100 de 
formate de schiţe proprii

 y Macro-uri 2D pentru EPLAN P8 
versiunea 2.6 sau mai recentă

 y Macro-uri 3D pentru EPLAN  
Pro Panel

 y Software pentru controlul termic
 y Configuratoare

Configuratorul nostru de produse 
uşor de utilizat vă permite să 
specificaţi exact dulapurile 

accesoriile, pentru a crea cea 
mai bună experienţă de utilizare 
posibilă. De asemenea, se ia 
în considerare o impresie şi 
un aspect vizual plăcut. Astfel, 
funcţionalitatea şi estetica sunt 
combinate într-o experienţă de 
utilizare de calitate. 

INSTRUMENTE MODERNE 
DE ASISTENŢĂ PENTRU 
PROIECTARE
Pentru a vă ajuta la proiectarea 
proiectului dumneavoastră, 

de care aveţi nevoie pentru 
a încorpora componente şi 
echipamente. Configuratorul vă 
permite să configuraţi dulapuri 
standard şi personalizate, 
precum şi accesorii. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


