Klant geïnspireerde
oplossingen
Het verhaal van nVent CADDY

Sinds 1956 vertrouwen
aannemers op de
hoogwaardige kwaliteit
en het gebruiksgemak van
nVent CADDY-producten —
een innovatief en compleet
assortiment aan oplossingen.
ELEKTRISCH • DATACOM • SPRINKLERINSTALLATIE • MECHANISCH
HVAC • LOODGIETERSWERK • DAK-GEBASEERD • SEISMISCHE
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BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Al meer dan 60 jaar werken op de juiste manier
Sinds 1956 vertrouwen aannemers, architecten, ingenieurs en distributeurs op nVent CADDY voor hoogwaardige
montage-, bevestigings- en ophangproducten. nVent CADDY is er voor klanten bij elke stap van het werkproces, van
ontwerp over installatie tot inspectie. Vertrouw op nVent CADDY voor toepassingen zoals elektrische toepassingen,
mechanische toepassingen, datacom, loodgieterswerk, HVAC, sprinklerinstallaties en meer.

OPLOSSINGEN

TECHNISCH ONTWERP

K WALITEIT

De productontwikkelaars van het nVent
CADDY-team creëren innovatieve
producten die een eenvoudigere
installatie voor aannemers mogelijk
maken.

nVent CADDY maakt producten met de
gebruikerservaring in gedachten.

Medewerkers van nVent CADDY nemen
kwaliteit serieus en nemen deel aan
verschillende brancheorganisaties,
waaronder:

nVent CADDY-producten zijn
speciaal ontworpen om de volgende
eigenschappen te vertonen:

Dankzij hun jarenlange ervaring
kunnen onze technici helpen met:
• Specificaties
• Goedgekeurde producten die voldoen
aan de voorschriften
• Installatieplannen

Veilig
Safety

Snel
Time
Management

Eenvoudig

•O
 plossingen voor het volledige
systeem
Met aanvullende technische diensten
is nVent CADDY in staat om zijn
expertise uit te breiden ten bate van
aangepaste oplossingen voor:

Alle nVent CADDY-producten
ondergaan uitgebreide ontwikkeling,
testen en certificeringen om te voldoen
aan alle regelgeving en normen.
Onze producten slagen voor de tests van
certificeringsinstanties zoals:

• Geprefabriceerde installatie
• Seismische bevestigingssystemen

Design Center
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Gemaakt voor projecten, ontworpen voor mensen
IN DE VERENIGDE STATEN OPGERICHT,
WERELDWIJD ONDERSTEUND
nVent CADDY is in de Verenigde Staten opgericht en gevestigd.
Het is echter breed aanwezig op plekken verspreid over de hele
wereld, met fabrieken in de Verenigde Staten, Nederland en
Frankrijk, naast andere regionale hubs.
Dankzij onze toewijding aan klantgerichtheid lukt het ons om de
klant van dienst te zijn met de beste producten op de markt. Ook
behoudt het nVent CADDY-team zo van begin tot eind zicht op
het productieproces.

Opgericht in 1956 in
Solon, USA Canada

Tilburg, Netherlands
Andrezieux,
France

Switzerland
Dzierżoniów, Poland
Qingdao,
China
Shanghai,
China

Aberdeen,
USA

Hong Kong

Reno, USA

New Delhi,
India
Dubai, UAE

Mexico City,
Mexico

Singapore
Jakarta,
Indonesia
São Paulo,
Brazil

Sydney,
Australia

UW TEAM IS ONS TEAM
Reeds meerdere decennia werkt ons productontwikkelingsteam samen met installateurs op bouwwerven, om inzicht
te krijgen in hun uitdagingen en frustraties. Het team past
deze observaties vervolgens toe en ontwikkelt oplossingen
die voorzien in de behoeften van de installateur, inclusief
manieren om tijd te besparen, het gebruiksgemak te
vergroten en de totale installatie te vergemakkelijken.
Zodra een product ontwikkeld is, valideert het team het in
het veld in samenspraak met onze klanten. In de loop der
jaren heeft nVent CADDY een unieke relatie met onze klanten
tot stand gebracht en zelfs producten gecreëerd die naar
onze meest loyale klanten vernoemd zijn.
Applicatietechnici en productontwikkelaars van nVent CADDY
hebben meer dan 330 dagen doorgebracht in het veld (en de
dagen tellen nog door!) om nieuwe manieren te identificeren
waarmee voor de eindgebruiker de efficiëntie wordt vergroot
en waarde wordt gecreëerd.

DE BESTE TRAINING VOOR DE BESTE PRODUCTEN
nVent CADDY biedt klanten de mogelijkheid om deel te nemen
aan de nVent CADDY School, een trainingssessie die meerdere
keren per jaar plaatsvindt en waarbij met gebruikers de
productinstallatie wordt doorgelopen en de voordelen worden
uitgelegd.
nVent CADDY investeert ook in de toekomst door ondersteuning
te bieden voor zowel nieuwe leerlingen als mensen met vele
jaren ervaring in het veld. Het nVent CADDY-team zit niet de
hele dag op kantoor, maar gaat actief het veld in om op locatie
trainingen en demo’s te geven voor klanten.

Klaar om aan de slag te gaan?
Ga naar de rubriek Partners op erico.com, een beveiligd zelfbedieningswebportaal voor klanten, distributeurs en agenten. Of u kan contact opnemen met uw verkoopsverantwoordelijke
om nVent CADDY-producten aan te schaffen.
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Uw nVent CADDY Man

In de jaren zeventig oordeelde een heldere geest dat het CADDY-merk
een mascotte nodig had om de zich nog ontwikkelende onderneming
een gezicht te geven. Nadat er tijdens een zakelijke vlucht op servetten
wat schetsen waren gemaakt, werd de CADDY Man uitgewerkt tot
een logo. Hij werd hierop meteen een favoriet, die duidelijk zichtbaar in
advertenties en catalogi terug te vinden was.
Onze felgele dozen met de CADDY Man op de zijkant zijn een bekend
zicht geworden op de planken van distributeurs en op werklocaties
wereldwijd.
Hoewel de CADDY Man in de loop der jaren een paar veranderingen
heeft ondergaan, draagt hij nog steeds zijn kenmerkende gele shirt,
heeft hij zijn handen in zijn zakken en werkt hij slimmer en veiliger −
alsof hij staat te wachten totdat de rest van de werkplek zijn goede
voorbeeld volgt. Hij is installateur, net als de mensen die dezelfde
tijdbesparende nVent CADDY-producten gebruiken!
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Op de klant geïnspireerde oplossingen
Het team van experts van nVent CADDY neemt de tijd om
oplossingen te creëren met hun klanten en uitdagingen in het
achterhoofd, alsook de trends op de huidige markt. Uren aan
onderzoek, productontwikkeling en engineering gaan in de nVent
CADDY-producten zitten die klanten kennen en waarderen.
nVent CADDY-producten helpen klanten erbij problemen op te
lossen door oplossingen te creëren voor de grootste obstakels
waar ze mee te maken hebben.

BOUWVOORSCHRIFTEN
VEREISTEN

PROJECT
UITDAGINGEN

MILIEUKWESTIES
FACTOREN

BRAND
VEILIGHEID

KRITIEKE APPARATUUR
BESCHERMING

nVent CADDY-producten lossen deze en andere uitdagingen op en worden speciaal
ontwikkeld om de volgende eigenschappen te hebben:
VEILIG
Veel letsels op de werkplek zijn het gevolg van valpartijen. nVent CADDY-producten zijn ontworpen om een aanzienlijk
deel van het eerder voltooide werk op liften en ladders naar de grond te verplaatsen, waarmee het risico op letsel
aanzienlijk wordt verminderd. Gereedschapsvrije onderdelen beperken bovendien het gebruik van potentieel gevaarlijk
elektrisch gereedschap.
Safety

Time
Management

Design Center

SNEL
Elk onderdeel van een nVent CADDY-product is zorgvuldig ontworpen om de totale installatietijd te verminderen.
Die doelstelling wordt zowel bereikt door het product zo te ontwerpen dat het sneller te installeren is dan zijn
traditionele tegenhanger, alsook door producten te maken waarmee complexe assemblages gemakkelijk ter
plaatse of elders kunnen worden geprefabriceerd. Beperk de nood aan nabewerking en haal deadlines op de
werkvloer dankzij innovatieve nVent CADDY-producten.

EENVOUDIG
nVent CADDY-producten zijn zo ontworpen dat hun kenmerken de installatie vereenvoudigen. nVent CADDYproducten zijn zo ontworpen dat ze minder onderdelen, beveiligde hardware en minder gereedschap bevatten.
De voordelen van individuele producten worden nog vermenigvuldigd wanneer ze als systeemoplossing samen
worden gebruikt.

Producten die geschikt zijn voor de meeste
toepassingen, waaronder:

ELEKTRISCH • DATACOM • SPRINKLERINSTALLATIE • MECHANISCH
HVAC • LOODGIETERSWERK • DAK-GEBASEERD •
SEISMISCHE BEVESTIGINGSSYSTEMEN
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Meer informatie over nVent CADDY
Neem contact op met uw verkoopverantwoordelijke voor onze productcatalogi en aanvullende hulpmiddelen, in
gedrukte vorm en online!
ONZE PRODUCT CATALOGI
nVent CADDY oplossingen
voor bevestiging in beton
Voor gebruik in electrotechnische, werktuigbouwkundige, warmte en koude
installaties, voor installaties
met functiebehoud en voor
seismische toepassingen

Bevestigings- en
Ondersteuningsprodukten

Bevestigings- en
Ondersteuningsprodukten
Volledig productaanbod - Europa

Volledig productaanbod Europa
Bekijk ons complete Europese
productaanbod.

NU DOWNLOADEN

nVent CADDY oplossingen voor
bevestiging in beton
Voor gebruik in electrotechnische, werktuigbouwkundige, warmte en koude installaties,
voor installaties met functiebehoud en voor seismische toepassingen

Bekijk ons volledige
assortiment van oplossingen
op het gebied van
verankeringen, spijkers en
metalen dekplaten voor beton.

NU DOWNLOADEN

RA ADPLEEG ONZE ONLINE BRONNEN
Voor meer informatie over oplossingen en producten
van nVent CADDY, kunt u onze online bronnen
raadplegen. Op de website vindt u brochures,
catalogi, productinformatie, video’s en nog veel meer.
Voorbeelden van aanvullende informatiebronnen
die u kunt raadplegen zijn:
• Productinformatie
• Specificaties
• Projectcalculatoren
• Informatiebronnen op het gebied van installatie
• Productinstallatievideo’s en meer

BEZOEK ONZE WEBSITE
Vind ons op LinkedIn

Vind ons op Facebook

Vind ons op YouTube

BEZOEK ONZE BLOG

Klaar om met nVent CADDY aan de slag
te gaan?

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopverantwoordelijke of ga
naar de pagina Contacteer Ons op erico.com.
CONTACT
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Meer dan

400

octrooien

9000

medewerkers
wereldwijd

Goede marktpositie
om in te kunnen spelen
op snelgroeiende
economieën
Meer dan

Internationale
klanten

80

productie-, onderhouds-,
Lokale mogelijkheden +
verkoop- en disgelokaliseerde oplossingen
tributiecentra

Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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