


K ö s z ö n t ő
Büszkék vagyunk arra, hogy vezetőként hozzájárulhatunk egy több mint 25 éve működő családi vállalkozás, a Daniella Kft. sikerei-
hez. A dinamikus növekedés ellenére – amit az elért éves 15 milliárd forintos forgalom és a 250 fő feletti létszám is tanúsít – meg 
tudtuk őrizni a cég működésének családias vonásait. A professzionális, szakértői tevékenység mellett fontos számunkra a partnere-
inkkel fenntartott barátságos kapcsolat és a jó munkahelyi hangulat.

Eredményeink alapján egyértelműen az ország egyik piacvezető villamossági nagykereskedői vagyunk. 

Mára már több mint 30 értékesítési ponton biztosítjuk vevőink helyi kiszolgálását, a központi raktárunkból pedig házhoz is szállítunk. 
A folyamatos fejlődés híveiként vásárlóink, partnereink a B2C vagy B2B webáruházunkban akár otthonról is leadhatják megrendelé-
seiket.

Cégünk export tevékenységet is folytat Romániában, saját leányvállalatunkon, a Dominant Electric S.R.L.-en keresztül, továbbá más 
országokban is a helyi kereskedő partnerek közreműködésével.

Tagjai vagyunk a több mint negyed évszázada működő FEGIME-nek, amely egy villamossági termékeket forgalmazó, családi 
vállalkozásokat tömörítő beszerzési társaság. Cégünk alapító tagja a 2007-ben megalakult FEGIME Hungary Kft.-nek, mely magyar 
családi vállalkozások közreműködésével kapcsolódik nemzetközi tagcégek láncolatához, az európai szakmai elit vérkeringésébe.

Bízunk benne, hogy Önt is partnereink között köszönthetjük!
Budapest, 2019. 

Hadnagy Ernő
ügyvezető igazgató

Szabó Péter
ügyvezető igazgató
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S z o l g á l t a t á s o k

MIT KÍNÁLUNK ÖNNEK
A mai életforma elektromosság nélkül elképzelhetetlen.
A Daniella Kft. a villamossági termékek teljes spektrumát kínálja ügyfeleinek, folyamatosan raktáron tartva azokat a polcain. A kábelvédő eszközöktől, a kábeleken és 
vezetékeken át, az elosztószekrényekhez, a világítástechnikai feladatokhoz vagy akár a napelemes rendszerekhez szükséges alkatrészekig nálunk biztosan mindent megtalál.
A rendelkezésre álló min. 1-1,2 milliárd Ft összértékű készletállományból a legtöbb igényt másnapra teljesítjük, míg a polcon nem tartott termékeket is a lehető leghamarabb 
beszerezzük több száz beszállítóból álló kapcsolatrendszerünk működtetésével.

SZAKÉRTŐ ÜGYFÉLTÁMOGATÁS

Ügyféltámogató szolgáltatásainkkal minden eddiginél kényelmesebbé 
tesszük a vásárlást, hiszen szakértőink segítenek Önnek 

a céljaihoz leginkább megfelelő termékek kiválasztásában.

TERVEZÉS TANÁCSADÁS RAKTÁROZÁS KISZÁLLÍTÁS



J ö v ő k é p ü n k ,  é r t é k e i n k ,  k ü l d e t é s ü n k

VEVŐINK a működésünk fókuszában vannak, szakértelmünkkel,
tisztességes üzleti magatartásunkkal érjük el megelégedettségüket
és járulunk hozzá sikereikhez.

MUNKATÁRSAINK részéről magas szintű szaktudást,
vevőközpontúságot várunk, cserébe mi stabilitást,
biztos egzisztenciát nyújtunk.

PARTNEREINK és beszállítóink
számára üzleti tisztességet és kiszámíthatóságot
kínálunk, folyamatos növekedésünk
alapozza meg a stabil, hosszú távú,
eredményes együttműködést.

TÁRSADALMI
KÖRNYEZETÜNK
fontos számunkra, meghatározó
értéknek az ember tiszteletét tekintjük. Ez
áll társadalmi célú kötelezettségvállalásaink
középpontjában.

ÜZLETI FILOZÓFIÁNK alapjai:
• üzleti tisztesség
• átlátható működés
• az ember tisztelete
• vevőközpontúság
• stabilitás
• növekedés
• egzisztenciateremtés
• szakértelem
• innovatívitás



F o r g a l m a z o t t  t e r m é k e i n k

KÁBEL- VEZETÉK

Az elmúlt évek legmeghatározóbb termékcsoportja. Hatalmas, folyamatosan elérhető kábelkészlet az 
installációs vezetékektől a speciális kábelekig.
A rendelések többségét 24 órán belül, raktárról teljesítjük. Csak és kizárólag magas minőséget biztosító 
beszállítókkal állunk kapcsolatban. Legnagyobb beszállítóink e témakörben: 
NKT Cables és a Prysmian Group. 

PVC szigetelésű installációs vezetékek

• PVC szigetelésű vezérlő kábelek és vezetékek
• 0,6/1 kV - PVC szigetelésű erősáramú kábelek
• adatátviteli kábelek és vezetékek
• középfeszültségű kábelek
• gumi szigetelésű kábelek és vezetékek
• fűtőkábelek
• solar kábelek
• halogénmentes és tűzálló kábelek
• hőálló kábelek és vezetékek
• szabad vezetékek, sodronykötelek
• koax-, telefon-, műszer- és tűzjelző kábelek
• daru- és felvonókábelek
• egyéb speciális vezetékek és kábelek

VILÁGÍTÁSTECHNIKA

• Ipari lámpatestek
• Irodai lámpatestek
• Shop megvilágítások, kiemelő világítások
• Vészvilágítás és pánikvilágítás
• Speciális felhasználási környezetbe tervezett lámpatestek 
(Robbanásbiztos és vegyszerálló)
• Lámpatest tartozékok (előtétek működtető egységek)
• Lakossági dekoratív világítás (Hagyományos és LED)
• Lakossági dekoratív kültéri világítás (Hagyományos és LED)
• Okos lámpatestek és fényforrások
• Fénycsövek általános felhasználásra és speciális 
felhasználási környezetbe (Pl.: rovarcsapda, növénynevelés.)

• PVC szigetelésű vezérlő kábelek és vezetékek
• 0,6/1 kV - PVC szigetelésű erősáramú kábelek

• koax-, telefon-, műszer- és tűzjelző kábelek

• Nagynyomású kisülőcsöves fényforrások és működtető egységeik
• LED retrofit fényforrások (LED körtétől AR111-es fényforrásig)
• LED fénycsövek normál fényárammal és emelt fényárammal
• LED lámpatestek irodai környezetbe
• LED lámpatestek ipari környezetbe
• LED lámpatestek park és közvilágítási célra
• LED szalagok és 
• LED alu profilok széles választéka.
• LED tápegységek és 
• LED vezérlések (Pl.: OKOS vezérlés RGB és RGBW)

A világítástechnika egyik legdinamikusabban változó termékkör, melynek folyamatos változása és átalakulása még jelenünket és jövőnket is komolyan érinti. 
A kompakt fénycsövek, majd a LED technológia megjelenése és folyamatos fejlődése egyre több hagyományos terméket vált fel. 
Ez a változás nem csak a gyártók számára,
hanem számunkra is újabb és újabb kihívást jelent. Kollégáink folyamatos oktatásával biztosítjuk, hogy partnereink minden igényét maximálisan ki tudják szolgálni, 
legyen szó akár a hagyományos vagy a legújabb technológiákról. Központi raktári portfóliónk egyaránt biztosítja mind az általános, mind a speciális fényforrás és
lámpatest igények azonnali kiszolgálhatóságát. 
A teljesség igénye nélkül az alábbi világítástechnikai termékköröket kínáljuk:



INSTALLÁCIÓ
• Kábelvédő- és tartó elemek, rendszerek (csövek csatornák, kábeltálcák)
• Kötő- és rögzítő elemek (kötegelők, tiplik, bilincsek, csavarok)
• Kötő- és szerelvénydobozok 
• Elektromos szerelvények (dugaszoló aljzatok, és kapcsolók)
• Szerelési segédanyagok.

F o r g a l m a z o t t  t e r m é k e i n k

ENERGIAELOSZTÁS

• Hosszabbítók, elosztók
• Jelző- és működtető berendezések
• Ipari csatlakozók és kombinációk
• Villamos elosztószekrények
• Kismegszakítók, áramvédő-kapcsolók,
egyéb moduláris készülékek
• Fogyasztásmérőhelyek
• Túlfeszültségvédelmi eszközök

• Kismegszakítók, áramvédő-kapcsolók,

AUTOMATIZÁLÁS

Magyarországot is elérte a negyedik ipari forradalom, az 
ipar 4.0. Nagymértékben megnőtt az érdeklődés az elérhető 
ipari megoldások iránt, legyen az automatizálás, hajtástech-
nika vagy az okos otthon rendszerek. 

A Daniella Kft.-nél neves gyártók magas minőségű 
termékeivel állunk rendelkezésükre.

Minden műszaki rendszer egy megbízható elektromos energiaforrástól függ, legyen az ipari környezetben vagy egy épületben. Ezért olyan termékekre és
rendszerekre van szükség, ami minden helyzetben megállja a helyét és üzembiztosan működik, azaz eljuttatja a szükséges energiát a forrástól a célig. Egy feszültség
kimaradásnak számos következménye lehet, melyet a rendszerben elhelyezett védelmi eszközöknek üzembiztosan kell hárítani. Az ebben a kategóriában szereplő 
termékkínálatunk minden igényt lefed az energia elosztó rendszerektől az elektromos faliszekrényekig, és a forgalmazott készülékek és rendszerek megfelelnek a 
hazai és nemzetközi szabványoknak, rendelkeznek minden szükséges tanúsítvánnyal.



F o r g a l m a z o t t  t e r m é k e i n k

VILLÁMVÉDELEM ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
Az utóbbi években jelentős mértékben növekedett a villámok által az elektronikus 
berendezésekben okozott károk száma.  Ennek oka, hogy egyre több elektronikus készüléket és 
rendszert használunk. Mind a magánházakban, mind a társasházakban, mind az ipari létesítmények-
ben jelentősen nőtt a villámvédelem jelentősége. Kiemelten ajánljuk, hogy komplett villámvédelmi
rendszerrel óvja meg elektronikus készülékeit, mely rendszer elemeit szintén megtalálja kínálatunkban:

VILLÁMVÉDELEM
• alapföldelők

• szalagföldelők
• földelő szondák (rúdföldelők)

• összekötő, tartó és rögzítő elemek
• túlfeszültség-védelmi eszközök

Pályázatírást nem, de napelemes rendszerének 
megtervezését, és annak tételes kiszolgálását vállaljuk!

MEGÚJULÓ ENERGIA
• napelem modulok
• inverterek
• csatlakozódobozok
• szolár csatlakozók
• tartó és rögzítő elemek
• szerszámok

SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK:

A több száz neves márka mellett saját márkás termékeinket is kínáljuk Önnek, 
melyek rövid szállítási határidővel és kiemelkedő ár-érték aránnyal rendelkeznek!

Ezen termékek mindegyike rendelkezik az Európai Unióban előírt tanúsítványokkal.
Cégünk árbevételének több mint 10 százaléka származik e termékkör eladásából, 
mely folyamatos bővülése mellett már jelenleg is 1000-nél több cikkelemet 
tartalmaz.

SKYBOX – fémlemez elosztószekrények, sorolható állószekrények

DANIELLA DELUX  – világítástechnikai termékek /fényforrások és lámpatestek 
széles választékával/

STILO – villanyszerelési termékek teljes köre, mely nem tartozik az előző két 
kategóriába

elektromos autó töltők
elektromos autó töltőkábelek



w w w . d a n i e l l a . h u

webshop.daniella.hu

Országos üzlethálózatunk és kollegáink elérhetőségéről 
a www.daniella.hu/kapcsolat oldalon tájékozódhat, 

központi vevőszolgálatunkat hívhatja a +36 52/517-500-as telefonszámon, vagy elérheti 
a webshop@daniella.hu és a vevoszolgalat@daniella.hu e-mail címeken.
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                                                              Vásároljon online, akár otthonról is!

Szekszárd

Budaörs

LAKOSSÁGI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

B2C webshopunk:
www.daniella.hu

Regisztráció nélkül
bárki, bármikor rendelhet.

ÜZLETI PARTNEREINK RÉSZÉRE

Adószámmal rendelkező, regisztrált 
üzleti partnereink számára létrehozott
B2B webshopunk
webshop.daniella.hu
A vásárláshoz illetékes 
munkatársunkkal
folytatott előzetes egyeztetés
szükséges


