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CÉGISMERTETŐ

CÉGISMERTETŐ
A HOFEKA Kft. az 1888-ban alapított EKA Rt.
(Elektromos Készülékek- és Anyagok Gyára) jogutóda, amely nagy tekintélyt és ismertséget szerzett
magának Magyarországon, Európában és a Közelkeleten. Cégünk három telephelyen, nagytarcsai
kereskedelmi és fejlesztő, valamint logisztikai központtal, továbbá dióskáli gyártóbázisokkal végzi tevékenységét. A jelenlegi piaci igényekhez igazodva,
valamint a vevőink elégedettségének növelése érdekében mindig is komplex megoldásokat kínáltunk.
Kibővített logisztikai területünknek köszönhetően folyamatosan nagyszámú készletet biztosítunk közvilágítási oszlopokból, oszlopkarokból és lehorgonyzó
szerkezetekből.

A HOFEKA kínálata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED-es világítótestek
dísz- és közvilágítási berendezések
kültéri-, sport- és ipari világítótestek
egyedi világítóberendezések
kiegészítő és design termékek
standard és egyedi lámpaoszlopok
dekoratív utcabútorok
Smart City megoldások
Assistance szolgáltatások

•
•
•
•

nagyfeszültségű TVO távvezetékszerelvények
(kizárólagos magyarországi gyártás)
villamos távvezetéki- és alállomási szerelvények
speciális nagyfeszültségű (750 kV) szerelvények

Cégünk fő szakterületeirő l bővebben:
A magyarországi nagyfeszültségű hálózat 100%-ban
az EKA Rt. szerelvényeivel épült ki. Ezeket a szerelvényeket és az energiaipar által igényelt új szerelvényeket a HOFEKA az áramszolgáltatók igényei
szerint gyártja le.
Termékeink magas műszaki és esztétikai színvonalát jellemzi, hogy kizárólag minőségi alapanyagokkal dolgozunk, ennek eredményeképpen az
ECLATEC céggel közösen tervezett és gyártott
világító berendezések már több jelentős szakmai
elismerésben is részesültek.
A díszvilágítás területén a vezérelhető RGB(W)
LED-es berendezéseinkkel és azok programozásával segítjük épületek, sportlétesítmények és kültéri műtárgyak esztétikus megvilágítását, igény
szerint.
Smart City megoldásaink nagyban segítik a települések modern és költséghatékony működtetését,
amelyek kiterjednek a világítótest vezérlésre, parkolást segítő rendszerekre, hulladékgazdálkodásra,
elektromos autó, kerékpár és különböző elektronikus eszközök töltésére, környezeti érzékelőkre,
Wi-Fi szolgáltatásra, valamint integrált térfigyelési
megoldásokra is.
Az általunk kínált típusok gyártásához szükséges
korszerű gyártóeszközökkel, illetve gépparkkal rendelkezünk, így termékeinket nagy rugalmassággal
és rövid határidővel tudjuk gyártani.
Cégünk ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben dolgozik, így több stratégiai fontosságú
vállalat minősített beszállítója vagyunk.
Elérhetőségeink bármelyikén szívesen állunk rendelkezésére!

Tisztelettel:

Hoffman Péter
ügyvezető igazgató, cégtulajdonos
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Mi is a HOFEKA
ASSISTANCE?
Ez a fajta szolgáltatás az
autóiparban már jól ismert, ugyanakkor közvilágításban még egyedülálló. Az assistance szó
önmagában jelenlétet, segélytámogatást jelent;
a HOFEKA ASSISTANCE egy segítségnyújtási tevékenység. Ez a szolgáltatás a világítástechnikai
tervezéstől a szükséges terméktervezésen át
a létesítésig műszaki támogatást biztosít.

ASSISTANCE •
szolgáltatás
a HOFEKÁTÓL
Beruházóknak, tervezőknek,
kivitelezőknek, és üzemeltetőknek

Kinek ajánlható a HOFEKA
ASSISTANCE tevékenysége?
Segítséget kínál és szolgáltatást nyújt:
• beruházóknak
• tervezőknek
• kivitelezőknek
• üzemeltetőknek

A HOFEKA ASSISTANCE működése
A HOFEKA ASSISTANCE külön szakembereket
foglalkoztat és egy úgynevezett assistancegépjárművet tart üzemben a kivitelezés bármelyik időszakában történő azonnali megjelenés
és segítségnyújtás érdekében. A HOFEKA cég
a szolgáltatási tevékenység érdemi elvégzése
érdekében folyamatosan megfelelő mennyiségű
alkatrészt tart raktáron, így az üzemeltetői és
alkatrészigények rövid határidővel kielégíthetők.

Mit kínál a tervezőknek?
A HOFEKA ASSISTANCE megkönnyíti a tervezők
munkáját azáltal, hogy a tervezéshez szükséges
alapadatok alapján, vállalja a komplett világítástechnikai tervek elkészítését saját tervező programjával és termékeivel. Így biztosítható a szakszerű, optimális és energiatakarékos megoldás
kiválasztása. A tervezés során előfordulhat, hogy
a beruházók a világítótestekkel kapcsolatban
olyan formai és műszaki igényekkel érkeznek,
melyeket a tervezők nem tudnak teljesíteni egyetlen gyártó termékkínálatából sem. Ilyenkor fantáziájuk szabadon engedésével a HOFEKA Kft.-vel
karöltve megtalálhatják elképzeléseiket, hiszen
fejlesztő csapatunk minden tekintetben felkészült
az ilyen jellegű igények kielégítésére is. A munka
ilyenkor a villamos tervezővel, belsőépítésszel,
esetleg formatervezővel közösen történik — a
közös cél — a megrendelői elégedettség elérése
érdekében.

Mit kínál a kivitelezőknek?
Kivitelezés alkalmával gyártói jelenlétet biztosít,
amely olyan hátteret nyújt a vállalkozónak, hogy
a szakszerű és gyors ins
tal
láció elvégezhető.
Átadás előtti átvizsgálás is lehetséges az esetle
ges műszaki problémák kiszűrésére. Kérésre a
HOFEKA ASSISTANCE szervizautója rövid időn
belül megjelenik.

Mit kínál a beruházónak, üzemeltetőnek?
A szakértelemmel gyártott és beépített világítási
eszközök meghibásodási valószínűsége kisebb.
A garanciális és garanciaidőn túli al
katrészutánpótlás évtizedeken át biztosított. Mind a tervezés, mind a kivitelezés, mind az átadás-átvétel
esetében a HOFEKA ASSISTANCE folyamatos segítséget nyújt műszaki kérdésekben. A HOFEKA
ASSISTANCE tevékenységének köszönhetően a
megbízhatóan működő berendezések üzemeltetési és karbantartási költsége lényegesen csökken.
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Fénytechnikai labor
Hazánkban egyedülálló, minősített fénytechnikai laboratóriummal rendelkezünk.
A hazai mérési megbízások mellett nemzetközi igények színvonalas kiszolgálására
is alkalmas.

LED-es világítótestek
A közvilágítás területén minden igényt kielégítve
tudunk megoldást kínálni, legyen szó korszerűsítésről, vagy új közvilágítási hálózat megvalósításáról.

KözVILÁGÍTÁS

Meglévő rendszerek korszerűsítése esetén az
oszlopokra felszerelhető LED-es lámpatest kínálatunk mind formavilágban, mind optikában
alkalmas az egyedi adottságoktól függő elvárásoknak eleget tenni, egészen az okos város
megoldásokig.
Közvilágítási oszlopkínálatunkban a történelmi
városképbe illő kandeláberektől, az egyedi modern oszlopokon át, az egyszerűbb kivitelig találhatók megoldások, amelyek meghatározó elemei
lehetnek a városképnek.
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Környezettudatos megoldások

PARKVILÁGÍTÁS

A parkvilágítás nem csupán látványelem, de fontos
része a közbiztonságnak, és napjainkban egyre
több kiegészítő szolgáltatásra is alkalmas. Parkvilágítási megoldásaink nem csak megjelenésükben kínálnak széles választékot, de az oszlopokba
integrált kiegészítő funkcióik sokfélesége, és a
stílusban hozzáillő utcabútoraink teszik sokoldalúvá megrendelőink számára.
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Egyedi világítási megoldások
Napjainkban a mesterséges fény egyre inkább
építészeti, művészeti elemként is szolgál. A díszvilágítás alapvetően határozza meg egy épület,
egy közterület, de akár egy város arculatát is.
Cégünk nagy hagyományokkal, számos referenciával rendelkezik ezen a területen is.

DÍSZVILÁGÍTÁS
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Professzionális megoldások

Sport és ipari
világítás

A sport- és ipari létesítmények speciális feladatokat rónak a világítástechnikai szakemberekre.
A nagy terek, jelentős belmagasságok, környezeti hatások a világítótestek területén is egyedi
követelményeket kívánnak.
Emellett a sportlétesítményeknél a megvilágítási
szinten túl gyakran a digitális közvetítések, a HD
technológia követelményeinek is meg kell felelni.
Termékeink ezen a területen is bizonyítottak.
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Környezettudatos fejlesztések
Cégünk Magyarországon elsőként használta az IDA logóját, amely az élhető környezetért tenni akaró gyártók védjegye.

Kreatívan az élhető környezetért

Köztéri
formatervezés

Utcabútoraink olyan formavilággal és megjelenéssel rendelkeznek, melyek jól illeszkednek
parkok, városközpontok és lakóövezetek hangulatához. Nem csak a tér kitöltését és a kényelmet szolgálják, hanem fontos szerepet játszanak a közösségi élet formálásában is.
A várostervezés részeként kapcsolatot teremtenek a lakók és épített környezetünk között.
Minőség és ergonómia mellett mind tartósságban, mind formatervezésben képesek több generációt is kiszolgálni.
Ez a terméktervezés a közvilágítás és a városi
design technikai és fémipari tetőpontját jelenti,
egyértelmű célja az élhetőbb környezet kialakítása.
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Smart System
Innovatív fejlődés. Megoldás a jövőre. Megannyi
funkció, megannyi lehetőség. Energiahatékonyság. Mindez egyetlen oszlopban, javítva a városi
élet minőségét.
Az okos oszloppal nem csak rengeteg energiát
spórolunk meg, de elektromos autóink töltőállomásaként szolgál, folyamatos információt, kommunikációs lehetőséget biztosít a beépített Wi-Fi
router, mely 200 méter sugarú körben, egyszerre
több száz felhasználó számára biztosít kapcsolatot a világhálóval. Mindemellett nagymértékben
növeli az utcák biztonságát a felszerelt vészhívó
gombbal és térfigyelő kamerával. Az okososzlop
moduláris felépítéséből adódóan testre szabható,
szolgáltatása tovább bővíthető.
A biztonságos és kellemes közérzetet nem csak
ezek a funkciók, de az oszlop megjelenése is nagyban befolyásolja. Színe szabadon választható, formálja a városképet, valamint adott a lehetőség a
teljes korrózióvédelemre és plakátmentesítésre a
speciális „antiplakát” védőbevonat segítségével.

Időtálló tervezés
Nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére és megbízhatóságára. Ennek
ellenőrzésére több különböző, öregbítő és
mechanikai igénybevételt szimuláló műszerrel is rendelkezünk.

KORINTOSZ
SMART
SYSTEM
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Több szintű vezérlési megoldások az alaptól a professzionális
szintig.

Okos városok – ez már a jelen!

SMART CITY

Napjainkban a városfejlesztés már nem csupán
úthálózatokról, épületekről, közművekről szól.
A technikai fejlődés mellett környezetünk védelme is arra kell, hogy ösztönözze a település tervezőket, döntéshozókat, hogy a jövőt szem előtt
tartva okos megoldásokat alkalmazzanak. A lehetőségek tárháza pedig egyre bővül.
Okos város okos közvilágítás nélkül nincs, hiszen
a közvilágítási oszlopok adják az intelligens rendszerek kiépítéséhez az infrastruktúrát, de az okos
közvilágítás még nem jelent okos várost, csak az
első lépést, ami aztán számtalan funkcióval és
lehetőséggel bővíthető.
Az oszlopokba telepített különféle, hálózatba
kapcsolt szenzorok, jelzőberendezések, kommunikációs eszközök számtalan funkciót láthatnak
el a parkolás megkönnyítésétől, a vészhelyzetek
jelzéséig.

Világítási távfelügyeleti
rendszer

Assistance
szolgáltatás

Kijelzők

Wi-Fi Hotspot

Okos parkolás

Hulladékkezelés

Környezeti
érzékelők

Kamerarendszerek

Figyelmeztetések

Elektromos
töltési
megoldások
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Közvilágítási acéloszlopok raktárról, akár azonnal!

Standard és egyedi lámpaoszlopok
Standard és egyedi lámpaoszlopok Cégünk a
jelenlegi piaci igényekhez igazodva, valamint a
vevőink elégedettségének növelése érdekében
mindig is komplex megoldásokat kínált. Kibővített
logisztikai területünknek köszönhetően folyamatosan nagyszámú készletet biztosítunk közvilágítási oszlopokból, oszlopkarokból és lehorgonyzó
szerkezetekből.
Az általunk gyártott és forgalmazott termékek rendelkeznek az összes szükséges minősítő irattal,
és teljes mértékben megfelelnek a vevői elvárásoknak. Jelen kiadványunk a szabvány megoldásokból ad ízelítőt, de speciális megoldásokkal is tudunk szolgálni, mint egyedi és dekoratív oszlopok,
zászlótartók, emelőkoronás megoldások és fényvetőtartó acélszerkezetek gyártása 35 méteres
magasságig.

KÖZVILÁGÍTÁSI
OSZLOPOK
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Kizárólagos magyarországi
gyártás!

Nagyfeszültségű TVO távvezetékszerelvények

TÁVVEZETÉK
SZERELVÉNYEK

A nagyfeszültségű távvezeték és alállomás szerelvények gyártása és kereskedelme nagy múltra tekint vissza cégünknél. Már jogelődünk az EKA Rt.
is nagy tekintélyre és ismertségre tett szert
Magyarország közvilágításában és a nagyfeszültségű távvezeték-szerelvények gyártásában.
A régi értékeket és a hagyományokat ötvözve az
új technológiákkal, követve az energiaipar igényeit
kiváló minőségű, megbízható termékekkel szolgáljuk ki a magyarországi áramszolgáltatók igényeit.

