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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Z Eldonu se stává nVent HOFFMAN
Skutečně globální partner skříňových řešení se ujme slova od dubna 2020 
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Eldon a nVent HOFFMAN vytvářejí 
globálního skříňového hráče

 Výrobní místa nVentu
 Výrobní místa skříní
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Eldon přechází na globální úroveň  
jako součást nVent HOFFMAN

A to takto… 

Na jedné straně máme globální skupinu nVent Group s její značnou 
elektrických skříní nVent HOFFMAN. Tato značka má dobrou 
reprezentaci všude po světě, ale nižší přítomnost v Evropě. Na 
straně druhé máme Eldon a jeho obchod s elektrickými skříněmi, 
dobře postavený v Evropě a se silným potenciálem pro růst ve 
zbytku světa.

SPOJENÍ NAŠICH SIL DÁVÁ SMYSL
nVent Hoffman a Eldon se skvěle doplňují na několika úrovních. 
Tím pádem dává perfektní smysl zkombinovat tyto dvě silné značky 
skříní. Abychom toho dosáhli, stal se Eldon v září 2019 součástí 
nVentu. 

nVent je globální společnost specializující se na řešení elektrických 
spojů a ochran s přibližně 9 000 zaměstnanci na asi 80 místech po 
celém světě.

Společně budeme v silné pozici pro podporu lokálních i globálních 
zákazníků. Naše síly se propojují v globální výrobní stopě, vysoce 
kvalitních a konkurenceschopných řadách elektrických skříní IEC a 
NEMÁ, a řešeních řízení teploty.

Společně máme obrovské zdroje v oblasti R&D a digitalizačních 
inovací, což nám umožňuje vyvíjet ještě širší portfolio 
synchronizovaných řešení, a to celosvětově.

V Eldonu je naší vizí stát se globálním skříňovým hráčem se 
schopností poskytnout našim zákazníkům přidanou hodnotu. 
Mnozí naši zákazníci operují na globální úrovni a k dodávání 
identických produktů lokálně na několika kontinentech 
potřebujeme globální výrobní stopu. Tato vize se nyní  
stává realitou. 
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PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ZÁKAZNÍKA
Od konce dubna 2020 začne nový spojený obchod Eldonu a nVent 
HOFFMANu fungovat pod jednotným jménem nVent HOFFMAN. 
Strategie je zaměřena na rozvoj schopností společnosti, investice do 
digitální transformace a zintenzivnění našeho přístupu zaměřeného 
na potřeby zákazníka.

JSME ODHODLANÍ K DODÁVÁNÍ TAKOVÉ ZÁKAZNICKÉ 
ZKUŠENOSTI, JAKOU OD NÁS OČEKÁVÁTE
Chceme, abyste si byli plně vědomi, že je to stejný obchod jako 
obvykle, když dojde na námi nabízenou denní podporu. Časem 
se změní název i logo, ale vy budete mít stále přístup ke stejným 
lidem, stejným službám a stejným produktům v širším a rychle se 
vyvíjejícím portfoliu – lokálně i globálně.

Čtěte dál a zjistěte více o tomto novém podniku a o tom, jak oddaný 
personál Eldonu a nVent HOFFMANu vždy udělá něco navíc tak, aby vám 
poskytl ty nejlepší možné služby.
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Být těmi, s nimiž je jednoduché obchodovat rovněž znamená nabízet na 
našich webových stránkách nástroje a informace, které vám pomáhají s 
vaší inženýrskou prací. 

NÁSTROJE, KTERÉ DĚLAJÍ VAŠI PRÁCI SNAZŠÍ
Na našich lokálních stránkách můžete nalézt konfigurátory, výkresy v 
jakémkoli nativním formátu, produktové datové listy, instalační instrukce 
(také animované), 2D a 3D knihovny pro EPLAN, bílé papíry a software 
pro řízení teploty.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA DESIGNU
Každá produktová řada má různé designy, které, v kombinaci s širokou 
nabídkou příslušenství, umožňují vytvořit mnoho různých konfigurací. 

Tato příslušenství jsou jednoduchá na montáž a mohou být sestavena 
jednou osobou, což pomáhá snížit čas potřebný k sestavení i cenu.

Potřebujete úpravy standardní skříně? Žádný problém – jako dříve, 
nabízíme řadu speciálních řešení, jako jsou otvory, závity, výřezy, 
zvýšená antikorozní úprava, vlastní barvy, průhledná okna, ventilační 
žaluzie, svařované čepy a mnohem více. 

PŘESNÉ PLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ
Pro nás znamená být těmi, s nimiž je snadné obchodovat také neustálý 
vývoj a vylepšování našich produktů. Jak se posouváme kupředu jako 
nVent HOFFMAN, klíčové vývojové aspekty i nadále povedou většinu 
našeho R&D. Tyto aspekty – rychlá montáž, optimální ochrana a 
působivý design – se podílejí na dodávání optimálních skříní, které plní 
vaše konkrétní požadavky. 

Například rychlá montáž je klíčová pro stavitele skříní a strojů. Ti mohou 
snížit čas potřebný k montáži a díky tomu náklady, když pracují s našimi 
skříněmi.

Jednoduché s námi  
obchodovat. Dnes, zítra i v 
budoucnosti
Když postupujeme kupředu jako nVent HOFFMAN, náš tým po 
celém světě vás bude i nadále ujišťovat, že je jednoduché s 
námi obchodovat. Jsme odhodláni dodávat správné produkty ve 
správný čas, na správné místo a za správnou cenu. Jako výsledek 
neustávajících inovací jsou naše produkty také velmi jednoduché 
k používání. Jako příklad poslouží naše technologie zacvakávání, 
která umožňuje instalaci v jedné osobě a bez nářadí. 
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Silná globální IEC  
produktová nabídka

Nové doplňky v roce 2019 zahrnují jak nové produkty, tak dalších 20 
vylepšení. Naší ambicí je pokračovat v přidávání nových produktů 
a vylepšení v ještě rychlejším tempu, když jsou identifikovány nové 
požadavky našich zákazníků.

ROZŠÍŘENÁ GLOBÁLNÍ NABÍDKA
Integrace Eldonu do nVentu nabízí mnohé zákaznické výhody. 
Jednou z nich je možnost přidat relevantní produkty z produktové 
nabídky nVent HOFFMAN do nové globální nabídky IEC na trzích, 
kde jsou potřeby přidání nových produktů identifikovány.

Dále bude pokračovat rekonfigurace a změna nástrojů na výrobních 
linkách nVent HOFFMANu v jeho továrnách po celém světě, aby 
zde byla možná výroba produktů Eldonu. To znamená, že vy, jako 
náš zákazník odkudkoli z Evropy, potřebujete svou činnost provádět 
kdekoli jinde ve světě, je naším cílem dodávat vám v budoucnu 
na toto místo totožná skříňová řešení – stejná kvalita, stejné 
specifikace.

JEDNA SPOLEČNOST, JEDNA PRODUKTOVÁ NABÍDKA
Abychom v tom, že jsme jednou společností s jedním globálním 
produktovým portfoliem udělali všem naprosto jasno, všechny naše 
produkty budou pod značkou nVent. Po krátký časový úsek budete 
moci nalézt značky Eldonu i nVentu na totožných produktech, ale 
můžete si být jisti – budou to skutečně totožné produkty.

Současná produktová nabídka Eldonu se stává produktovou 
řadou IEC nVent HOFFMANu. To zahrnuje všechna řešení, na než 
jste zvyklí, stejně jako mnoho nových doplňků.  
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STAVITELÉ SKŘÍNÍ 

Jako vždy, vaše produktivita 
je naší prioritou

EXPRESNÍ ÚPRAVY 
POKRAČUJÍ
Potřebujete úpravu standardních 
skříní nebo zdroje navíc? 
Budeme i nadále poskytovat 
Expresní úpravy ve všech našich 
skladech. Obdélníkové i kulaté 
výřezy, otvory a závitové otvory 
mohou být vytvořeny v kterékoli 
části těla nebo dveří jakékoli 
skříně z nabídky.

Jako součást nVent HOFFMANu 
můžeme nyní nabídnout 
řešení, která eliminují tradičně 
časově a finančně náročné 
metody provádění úprav skříní 

a zjednodušit tak způsob, jakým 
pracujete. 

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ, 
KTERÁ ZVYŠUJÍ VAŠI 
PRODUKTIVITU
Automatizováním pracovně 
náročných úprav s využitím 
řešení Mod Center nVent 
HOFFMANu získáte vyšší 
produktivitu a flexibilitu. Naše 
ModCenter zvládá otvory a 
výřezy. Personal Wiring Assistant 
nabízí správný drát, stříhá ho na 
přesnou délku, přesně, pokud to 
potřebujete, a NC-Cut připravuje 
kabelové žlaby a DIN lišty.

Naše skříně jsou designovány 
pro rychlou montáž, což šetří 
čas montážnímu personálu. 
Je například odhadováno, 
že může být ušetřeno 12 
minut při spojování dvou 
kombinovatelných skříní v 
porovnání s tradičními designy. 

Úspory času je dosahováno 
užíváním zacvakávacích 
bočních zákrytů, zacvakávacích 
spojovacích konzol nebo 
zacvakávacích profilových 
systémů pro různá příslušenství. 
Ve většině případů není třeba 
žádné nářadí ani klecové matice. 

nVent HOFFMAN bude i nadále nabízet plnou nabídku IEC 
produktů Eldonu se stejnými produktovými čísly. Stejně tak 
budeme i nadále nabízet vylepšení a nové produkty, nyní ale 
v dynamičtějším tempu. Naše kombinované zdroje umožňují 
dělat toho více a rychleji, čímž můžeme vaší činnosti pomoci v 
produktivitě. 



   11

konfiguraci jak standardních, 
tak upravených skříní a 
příslušenství.

STEJNÝ KONTAKT – 
RYCHLEJŠÍ ODEZVA
Aktivity a podpora prováděné ze 
dne na den zůstanou nedotčeny. 
Budete i nadále využívat ERP 

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ 
PRODUKTOVÝ 
KONFIGURÁTOR
S jednoduchým užíváním vám 
náš produktový konfigurátor 
umožňuje specifikovat konkrétní 
skříně, které potřebujete pro 
umístění svých komponentů a 
vybavení. Konfigurátor umožňuje 

systém Eldonu a budete i 
nadále mít stejnou kontaktní 
osobu v naší klientské službě. 
Naše lokální skladiště rovněž 
zůstanou, avšak zamýšlíme 
se do budoucna zaměřit na 
rychlejší vyřizování vašich 
objednávek. 

ModCenter Personal Wiring Assistant NC-Cut
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STAVITELÉ STROJŮ

Naše skříně budou i nadále 
100% sedět k vašemu nářadí

rozumějí našim výrobním 
schopnostem a tomu, jak 
přesně můžeme vyhovět vašim 
potřebám. Zajistí, že dostojíme 
našim slibům, lokálně i globálně.

S nabídkou rizikových lokací 
nVent HOFFMANu a kompletní 
řadou produktů NEMA zde 
nejsou žádné limity, když přijde 
na to, co můžeme nabídnout 
našim zákazníkům a jak 
můžeme splnit jejich místní 
požadavky. 

EXPERTNÍ PODPORA OD 
KONCEPTU PO DESIGN
Budeme s vámi ochotně 
pracovat od konceptu přes 
design s výkresy až k samotné 
výrobě nové skříně. Naším cílem 
je vytvořit to nejlepší a finančně 
nejefektivnější řešení skříní na 
základě standardní řady našich 
produktů.

Úpravy nepředstavují žádný 
problém. Naše nejmodernější 
výrobní zdroje dokáží obstarat  
skříně s širokým výběrem 

Žádné skříňové řešení není příliš 
složité. Ať už chcete standardní 
nebo upravené skříně, vkládáme 
veškeré naše znalosti do 
tvorby řešení, které usnadňuje 
zajistit úspěch vašeho projektu 
a dobrou návratnost vaší 
investice. Vždy vytváříme 
prototyp a dodržujeme krátké 
dodací lhůty, když jde pro vás 
vyvinuté řešení do výroby.  

SPECIALIZOVANÝ SERVIS – 
LOKÁLNĚ I GLOBÁLNĚ
Kdykoli bude vaše skříň 
vyráběna, naši lokální specialisté 

Eldon a nVent HOFFMAN budou společně i nadále nabízet 
skříňová řešení upravená přesně tak, jak je potřebujete. Je zde 
ale i nová dimenze – brzy budete moci mít svůj design vyvinut 
na jednom místě a následně dodán i na další místa po celém 
světě. A to s naprosto totožnými specifikacemi a kvalitou.
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 y 2D a 3D výkresy ve 100 nativních 
výkresových formátech

 y 2D makra pro EPLAN P8 2.6  
nebo vyšší

 y 3D makra pro EPLAN Pro Panel
 y Software pro řízení teploty
 y Konfigurátory

S jednoduchým užíváním vám náš 
produktový konfigurátor umožňuje 
specifikovat konkrétní skříně, 
které potřebujete pro umístění 
svých komponentů a vybavení. 
Konfigurátor umožňuje konfiguraci 
jak standardních, tak upravených 
skříní a příslušenství.

speciálních rozměrů, 
zvýšenou antikorozní úpravou, 
vlastními barvami, různými 
výřezy a prosklenými dveřmi, 
stejně jako se zapuštěnými 
maticemi, ventilačními 
žaluziemi, svařovanými čepy a 
namontovaným příslušenstvím. 

NEJMODERNĚJŠÍ PODPORA 
INŽENÝRSKÝCH NÁSTROJŮ
Abychom vám pomohli s 
projektováním, nabízíme 
širokou nabídku online nástrojů 
zahrnující:

UŽ JSTE S NÁMI PRODUKTY 
UPRAVOVALI?
Samozřejmě vám budeme 
i nadále dodávat vaše 
upravené produkty se 
stejnými produktovými čísly. 
Rovněž vám budeme i nadále 
poskytovat skladovací služby, 
pokud jste se rozhodli svěřit 
nám tuto stránku svého 
podnikání. 
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SYSTÉMOVÍ INTEGRÁTOŘI A KONCOVÍ UŽIVATELÉ

Těšíme se, až vás  
obsloužíme celosvětově

Náš globální tým manažerů 
klíčových účtů vytvoří řešení 
podložené globálními dohodami, 
které splňují vaše konkrétní 
požadavky. Rovněž zváží 
nejrůznější potřeby podpory, 
například námi dodávané 
chladící vybavení.

Kdekoli bude vaše skříň 
vyráběna, naši místní specialisté 
rozumí našim výrobním 

schopnostem a tomu, jak 
můžeme naplnit vaše potřeby. 
Zajistí, že dostojíme svým 
slibům, lokálně i globálně.

FUNKČNOST, DOJEM, 
ESTETIKA
Jeden z našich vývojových 
aspektů se zaměřuje na všechny 
aspekty formy, vhodnosti a 
funkčnosti s cílem optimalizovat 
skříně a příslušenství k vytvoření 

Nabízíme produkty pro širokou 
škálu využití včetně diskrétní 
výroby, procesní výroby, 
energetiky, infrastruktury a 
komerčních budov. 

COKOLI VAŠI KONCOVÍ 
ZÁKAZNÍCÍ POTŘEBUJÍ
Vkládáme veškeré naše znalosti 
do tvorby řešení, které usnadňuje 
zajistit úspěch vašeho projektu a 
dobrou návratnost vaší investice. 

Globální dosah nVent HOFFMANu, rozsáhlá řada NEMÁ a 
nabídka pro rizikové lokace doplněny o řadu IEC od Eldonu 
vám poskytují výjimečný výběr přesně toho, co potřebujete. 
Díky naší globální výrobní stopě můžeme zajistit, že je vašim 
specifikacím na 100 % vyhověno a že jsou vámi specifikované 
produkty doručeny přesně tam, kde je potřebujete, ve správný 
čas a za správnou cenu.
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 y 2D a 3D výkresy ve 100 nativních 
výkresových formátech

 y 2D makra pro EPLAN P8 2.6 
nebo vyšší

 y 3D makra pro EPLAN Pro Panel
 y Software pro řízení teploty
 y Konfigurátory

S jednoduchým užíváním vám 
náš produktový konfigurátor 
umožňuje specifikovat konkrétní 
skříně, které potřebujete pro 
umístění svých komponentů 

nejlepšího možného zážitku. 
Rovněž bereme v potaz příjemný 
dojem a působivou estetiku. 
Funkčnost a estetika jsou 
zkombinovány do prvotřídního 
uživatelského zážitku. 

NEJMODERNĚJŠÍ PODPORA 
INŽENÝRSKÝCH NÁSTROJŮ
Abychom vám pomohli s 
projektováním, nabízíme 
širokou nabídku online nástrojů 
zahrnující:

a vybavení. Konfigurátor 
umožňuje konfiguraci jak 
standardních, tak upravených 
skříní a příslušenství. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Naše silné portfolio značek:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


